
                      
                                                                                                                                                                                                                    

 
Regler för  SWB 3-årschampionat med Rikssto 

  
Gren  Hoppning  

  
Tid  2022 

  
Arrangör SWB tillsammans med Flyinge Hästsportklubb 

Startberättigade Svenskfödda 3-åriga hästar grundregistrerade i SWB på gröna, 
gula eller vita papper. 

Direktkvalade till 
finalomgång 1 
 

Hingstar som genomfört SWBs bruksprov och uppnått 
godkännandenivå Premierad innevarande år. 

 
Direktkvalade hingstar ska anmälas till final enligt 
propositionen för SWB Equestrian Weeks med Breeders 
Trophy. 
 

Utrustning Enligt SWBs Bedömningsreglemente för Unghästtest 
 

Kval Kval till final sker via SWBs unghästtest för 3-åriga hästar. 
 
Följande krävs: 
- Diplom och minst 48 poäng (80%) totalt 
 
Ston som uppfyller ovanstående är automatiskt kvalade till 
Rikssto. 
 
Läs mer om unghästtest på swb.org. 
 

Final Hos Flyinge Hästsportklubb i samband med SWB Equestrian 
Weeks vecka 40. 
 
Finalens genomförande (samtliga) 
Deltagare i Rikssto startar först i klassen, lottad startordning. 
Därefter övriga hästar, lottad startordning. 
 
Löshoppning över tre hinder på samma sätt som vid 
unghästtest. Trehinderssystemet består av ett huvudhinder av 
oxertyp och två hjälphinder med ett galoppsprång mellan 
vardera. Innan hjälphinder 1 ligger en markbom.  
 



                      
                                                                                                                                                                                                                    

Hästarna bedöms av två domare för sin hoppteknik- och 
förmåga samt allmänt intryck i hoppning med två betyg från 0 
– 10,0 där tiondelar används. 
 
Vinnare är den häst som erhåller högst totalpoäng. Vid 
likaplacerade avgör poäng för teknik och förmåga. Är även 
dessa lika så blir de likaplacerade. 
 
Tillägg, Rikssto 
Riksstofinalen avgörs som en klass i klassen. 
De 3–6 ston som erhållit högst poäng för sin löshoppning visas 
på ring för hand. En exteriördomare från SWB rangerar stona 
utifrån löshoppning och det exteriöra helhetsintrycket. 
Information om Rikssto, se swb.org. 
 

Anmälan till final Sker enligt proposition för finalen hos Flyinge HSK, via 
Tävlingsdatabasen (TDB). Ston ska anmälas till klassen för 
Rikssto. 
 
SWB förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar 
fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång.  

Häst kvalad till final i både gångarter och hoppning får endast 
starta en gren. 

Licenskrav Hästlicens krävs ej. 
 

Godkänd av SWB 2022-01-27 
 

Frågor SWB 046 – 646 50, info@swb.org 
 

Datum för publicering 2022-02-17 
Tvist om regler 
 

Nationell samordnare hoppning hos SvRF. 

Förbehåll 
 
 

Aktuella Coronarestriktioner kommer att följas, vilket innebär 
att SWB/Svenska Ridsportförbundet kan komma att ändra 
reglerna med kort varsel. 

 


