
Swedish Warmblood Trophy 
Gothenburg Horse Show, 20 februari 2018 

Regler och Anvisningar 

 

 

HOPPNING 

 

Inbjudna: 

 

De 15 bästa hästarna från 4-års finalen och 15 bästa i 5-års finalen i Breeders Trophy finalerna 

2017 samt vinnaren i SWB Stallion Trophy för 4- och 5-åriga hopphästar (om hingsten har ett 

resultat som motsvarar de 5 bästa i huvudklassen) är inbjudna till Swedish Warmblood Trophy – 

Gothenburg Horse Show 2018.  

 

 

Klass N1. SWT 5-åringar (4 år 2017) 

15 bästa hästarna från 4-års finalen samt vinnaren i SWB Stallion Trophy – Reservplatser fram till 

20:e placerad i BT Final. 

1.00 – 1.10 m. Ekipagen hoppar samma höjd som i finalen för 4-åringar på Breeders Trophy 

2017.  

Alla ekipage hoppar en bana och får ett kort omdöme och beskrivning från ett domarteam. 

Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 

där tiondelar används. 

De 3 bästa ekipagen får komma in på banan igen och hoppa ytterligare några språng. Därefter 

utses vinnaren. 

Premier: 50 000 kr  

 

Klass N2. SWT 6-åringar (5 år 2017) 

15 bästa hästarna från 5-års finalen samt vinnaren i SWB Stallion Trophy – Reservplatser fram till 

30:e placerad i BT Final.  

1.20 -1.25 m, Bed. A1:a. Vid lika lägst antal fel rids omhoppning enligt bedömning A1:a om 

segern. 

Premier: 50 000 kr   

 

 

 

  



DRESSYR 

 

Inbjudna: 

 

De 6 bästa hästarna från 4-, 5- och 6-års finalerna i Breeders Trophy Finalerna 2017 samt 

vinnaren i SWB Stallion Trophy för 4-, 5- och 6-åriga dressyrhästar, är inbjudna till Swedish 

Warmblood Trophy – Gothenburg Horse Show 2018 (om hingsten har ett resultat som motsvarar 

de 5 bästa i huvudklassen). 

 

Klass N3. SWT 5-åringar (4 år 2017) 

6 bästa hästarna från 4-års finalen samt vinnaren i SWB Stallion Trophy – Reservplatser: Till och 

med 10:e placerad i BT Final. 

Dressyrprogram: FEIs dressyrprogram för 4-åriga hästar 2005, uppdaterat 2017 

Ekipagen bedöms enligt FEIs bedömningsprotokoll och anvisningar för 4-åriga hästar av 3 

domare, varav 1 utländsk domare. Muntligt omdöme av ekipaget ges efter varje ritt. 

Länk till FEIs hemsida: http://inside.fei.org/system/files/YH4_2017.pdf  

Premier: 30 000 kr  

 

Klass N4. SWT 6-åringar (5 år 2017) 

6 bästa hästarna från 5-års finalen samt vinnaren i SWB Stallion Trophy – Reservplatser: Till och 

med 12:e placerad i BT Final. 

Dressyrprogram: FEIs finalprogram för 5-åriga hästar 2004, uppdaterat 2017 

Länk FEIs hemsida: http://inside.fei.org/system/files/YHF503_2017.pdf 

Ekipagen bedöms enligt FEIs bedömningsanvisningar för unga hästar av 3 domare, varav 1 

utländsk domare. Muntligt omdöme av ekipaget ges efter varje ritt. 

Premier: 30 000 kr   

 

Klass N5. SWT 7-åringar (6 år 2017) 

6 bästa hästarna från 6-års finalen samt vinnaren i SWB Stallion Trophy – Reservplatser: Till och 

med 12:e placerad i BT Final.  

Dressyrprogram: FEIs finalprogram för 6-åriga hästar 2004, uppdaterat 2017 

Länk tilll FEIs hemsida: http://inside.fei.org/system/files/YHF603_2017.pdf 

Ekipagen bedöms enligt FEIs bedömningsanvisningar för unga hästar av 3 domare, varav 1 

utländsk domare. Muntligt omdöme av ekipaget ges efter varje ritt. 

Premier: 30 000 kr  

http://inside.fei.org/system/files/YH4_2017.pdf
http://inside.fei.org/system/files/YHF503_2017.pdf
http://inside.fei.org/system/files/YHF603_2017.pdf


ÖVRIG INFORMATION 

 

Preliminära hålltider 

Stallarna öppnar:  måndag den 19 februari från kl. 16.00 

Arenan öppen för träning: måndagen 19 februari kl. 19.00 – 21.00. Veterinär på plats. 

tisdag 20 februari   

dressyr, med dressyrstaket kl. 8.00 – 9.30 

5 års – 8.00 – 8.30 

6 års – 8.30 – 9.00 

7 års – 9.00 – 9.30 

    

hoppning, med träningshinder kl. 10.00 – 12.00 

5 års – 10.00 – 11.00 

6 års – 11.00 – 12.00  

 

Tävlingens starttid:  tisdag den 20 februari kl 16.00, femåriga hopphästar. 

 

Försäkring/ansvar 

Organisatören, organisationskommittén och alla personer som arbetar i organisationen tar under 

inga omständigheter något ansvar för materiell eller fysisk skada, olyckor eller sjukdom som kan 

drabba ägare, deltagare, hästar eller hästskötare inom eller utanför tävlingsområdet, före under 

eller efter tävlingen. 

Organisatören, organisationskommittén och alla personer som arbetar i organisationen kan inte 

hållas ansvariga för skada på fordon, sadlar och övrig utrustning samt annan egendom samt ej 

heller för stöld eller förlust av desamma. Alla ägare och deltagare är personligen ansvariga för 

skador på tredje person som orsakats av dem själva, deras anställda eller deras hästar. Vi 

rekommenderar därför varmt att varje ryttare tecknar en ansvarsförsäkring som ger fullständigt 

skydd i samband med tävlingar såväl nationellt som internationellt. 

 

Anmälan 

Görs i TDB:  

Hoppning 

https://tdb.ridsport.se/meetings/44369 

 

Dressyr 

https://tdb.ridsport.se/meetings/44370 

 

Anmälnings- och startavgifter 

Inga avgifter. 

 

Uppstallning 

Ingen uppstallningsavgift.  

Alla deltagande hästar stallas upp under SWT måndag och tisdag. 

Ankomst tidigast kl 16.00, måndag den 19 februari. Avresa senast kl 08.00 onsdag den 21 februari 

2018. 

 

  

https://tdb.ridsport.se/meetings/44369
https://tdb.ridsport.se/meetings/44370


Boende 

På egen bekostnad. Det är förbjudet pga. av säkerhetsskäl att bo i lastbil eller trailer.  

För rumsbokning på Gothia Towers: 

https://online.gothiatowers.com/reserve/s/block/HRS190218/avail 

 

Ackreditering 

Per ekipage erhålles 7 ackrediteringar, giltig måndag kl. 16.00 till och med onsdag kl 08.00.  

Enligt följande: 

Ryttaren 2  

Groom 1 

Hästägare 2 

Uppfödare 2 

 

Veterinärbesiktning 

Veterinär på plats under träningstillfället måndag den 20 februari kl. 19.00 – 21.00. Vid 

anmärkning vid ridning kommer ryttaren att kontaktas av veterinären. 

 

Licens 

Swedish Warmblood Trophy är en nationell tävling och ryttare och häst behöver nationell licens. 

 

Hästpass 

Nationellt hästpass eller FEI-pass. 

 

Vaccinering  

Enligt TR, Hästen skall vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. 

 

Utrustning 

Samma regler för utrustning gäller som för Breeders Trophy 2017. 

 

Dressyr 

• 4-åringar (5 år 2018) 

- Spö och sporrar är valfritt under avdelningsridningen.       

• 5-åringar (6 år 2018) 

- Betsling med träns. 

• 6-åringar (7 år 2018) 

             - Betsling med träns.  

 

Hoppning 

• 4- åringar (5 år 2018)  

- Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst 

i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet. Bettet kan vara i metall, gummi, 

läder eller syntetmaterial. Tungsticka är inte tillåtet.  

- Benskydd enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR). 

- Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan  

 

• 5-åringar (6 år 2018)  

- Betsling:  Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är 

https://online.gothiatowers.com/reserve/s/block/HRS190218/avail


fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet. Bettet kan vara i metall, 

gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. 

- Benskydd enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).  

- Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan  

 

Dräktigt sto 

Regler enligt SvRFs TR. 

Dräktigt sto i 5 - 11 månaden samt sto med föl yngre än 4 månader får ej delta.  

 

Ytterligare information och frågor 

Kontakta: Veronica Sjöholm, veronica.sjoholm@gotevent.se  

 

 

Välkomna till Gothenburg Horse Show 2018 

 

mailto:veronica.sjoholm@gotevent.se

