
 
 

 
 

 
 

Swedish Warmblood Trophy 
Gothenburg Horse Show, 23-27 februari 2022 

Regler och anvisningar 

HOPPNING 
Inbjudna till Swedish Warmblood Trophy, Gothenburg Horse Show 2022. 

5-åriga hästar 2022: 

De 12 bästa hästarna från 4-årsfinalen och den bästa 4-årshingsten i SWB Stallion Trophy 2021 

(under förutsättning att hingstens resultat motsvarar en tiondeplacering eller bättre i 

finalomgången). Om antalet anmälda hästar är under 12 st så ersätts det med reserver upp till 12 

startande.  Reservplatser tom 20:e placerad i omgång 1.  

 

6-åriga hästar 2022: 

De 10 bästa hästarna från slutfinalen för 5-åringar, de bästa hästarna från omg. 2 tom 10 plac. som 

inte gick till slutfinalen och den bästa 5-årshingsten i SWB Stallion Trophy 2021 (under förutsättning 

att hingstens resultat motsvarar en tiondeplacering eller bättre i slutfinalen). Om antalet anmälda 

hästar är under 12 st så ersätts det med reserver upp till 12 startande. Reservplatser tom 20:e 

placerad i finalomgång 2.  

 

Onsdag 23 februari 2022. SWT 5-åriga hästar (4 år 2021) 

De 12 bästa hästarna från 4-års slutfinalen och den bästa 4-årshingsten i SWB Stallion Trophy 2021 

(under förutsättning att hingstens resultat motsvarar en tiondeplacering eller bättre i finalomgång 2).  

Reservplatser till och med 20:e placerad i finalomgång 1. 

1,00 – 1,10 m. Ekipagen hoppar samma höjd som i finalen för 4-åriga hästar i Breeders Trophy 2021.  

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 med 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: 61 000.  

 

Onsdag februari 2022.  SWT 6-åriga hästar (5 år 2021) 

De 10 bästa hästarna från slutfinalen för 5-åringar, de bästa hästarna från omg. 2 tom 10 plac. som 
inte gick till slutfinalen och den bästa 5-årshingsten i SWB Stallion Trophy 2021 (under förutsättning 
att hingstens resultat motsvarar en tiondeplacering eller bättre i slutfinalen). Reservplatser till och 
med 20:e placerad i finalomgång 2 i Breeders Trophy 2020. Kvalificering enligt TR III mom. 304.7  
gäller inte. 
1,20 – 1,25 m, Bed. A:1a.  Premier: 61 000 kr.   

 



 
 

 
 

DRESSYR 
Inbjudna: 

De 4 bästa hästarna från 4-, 5- och 6-årsfinalerna i Breeders Trophy-finalerna 2021 är inbjudna till 

Swedish Warmblood Trophy, Gothenburg Horse Show 2022.  

 

Fredag 25 februari. SWT 5-åriga hästar (4 år 2021) 

De 4 bästa hästarna från 4-årsfinalen omgång 2. Reservplatser till och med 10:e placerad i  

finalomgång 2. 

Dressyrprogram: FEI:s dressyrprogram för 4-åriga hästar 2005, uppdaterat 2017. 

Ekipagen bedöms enligt FEI:s bedömningsprotokoll och anvisningar för 4-åriga hästar av 3 domare, 

varav minst 1 internationell domare. Muntligt omdöme av ekipaget ges efter varje ritt. 

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

Premier: 36 000 kr.  

 

Fredag 25 februari. SWT 6-åriga hästar (5 år 2021) 

De 4 bästa hästarna från 5-årsfinalen omgång 2. Reservplatser till och med 12:e placerad i 

finalomgång 2.  

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

Länk till FEI:s hemsida: Microsoft Word - YHF5_2017.doc (fei.org) 

Ekipagen bedöms enligt FEI:s bedömningsanvisningar för unga hästar av 3 domare, varav minst 1 

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

Premier: 36 000 kr.   

 

Fredag 25 februari. SWT 7-åriga hästar (6 år 2021) 

De 4 bästa hästarna från 6-årsfinalen omgång 2. Reservplatser till och med 12:e placerad i 

finalomgång 2.  

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

Länk tilll FEI:s hemsida:  Microsoft Word - YHF6_2017.doc (fei.org) 

Ekipagen bedöms enligt FEI:s bedömningsanvisningar för unga hästar av 3 domare, varav minst 1 

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

Premier: 36 000 kr. 
 

Övrig information 

Anmälan till Swedish Warmblood Trophy görs i TDB under Nordhallands RK, som öppnas i januari 

2022. 

Det är mycket uppskatta om ni snarast kan skicka en intresseanmälan till Wiveka Lundh. Detta för att 

kunna ge ev. reserver besked så fort som möjligt. 

 
Ytterligare information skickas till deltagarna efter anmälan till Swedish Warmblood Trophy. 

Kontakt: Wiveka Lundh, wiveka.lundh@ridsport.se, 0709-79 56 05 
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