
                                                                                
 

Regler för Lövsta Future Challenge 2022/2023 
 

Gren Hoppning 

Cupen är öppen 
för 

6 åriga hästar födda 2016. 
Äldre fölston som går som 6-åringar 2022 kan inte delta i cupen. 
Lövsta Future Challenge är öppen för ryttare med svensk licens och som är 
svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige. 

Allmänna 
bestämmelser 

10 alt. 11 hästar kvalificerar sig till finalen under Gothenburg Horse Show  
23–26 februari 2023. 
Två kvalmöjligheter finns.  
 

1. Kvalificerade är de fem högst placerade hästarna från finalklassen för 
6-åriga hästar på Champion of the Youngsters, vecka 34 öppen för 
både svenskfödda och utlandsfödda hästar.  

 
2. Kvalificerade är de fem högst placerade svenskfödda hästarna från 

finalklassen för 6-åringar på Breeders Trophy, vecka 40.  
Hästarna ska vara anslutna till Breeders Trophy.  
Kvalificerad är även vinnaren av SWB Stallion Trophy, se cupspecifika 
regler. Om vinnaren inte startar i Göteborg ersätts den inte.  

SWB Stallion Trophy | Equestrian Weeks 
       
       3.    Om vinnaren av SWB Stallion Trophy är svenskfödd och Breeders 
               Trophy ansluten och är bland de fem högst placerade hästarna från 
               finalklassen, går även den häst som är placerad som sexa i klassen 
               vidare till finalen under Gothenburg Horse Show.  
 

Anmälan till 
cupen 

Ingen särskild anmälan behövs. Det är anmälan till själva klassen som har 
namnet Lövsta Future Challenge som fungerar som anmälan. 
 

Kvaltävlingar Första kvalmöjligheten är under Champion of the Youngsters vecka 34.  
Andra kvalmöjligheten är under Breeders Trophy vecka 40.  

Anmälan till 
Gothenburg 
Horse Show 

Efter kvaltävlingarna ska kvalificerade ryttare anmäla till Lövsta Future 
Challenge via mail till: annika.ersgard@ridsport.se 

Sista dag för anmälan är 1 februari 2023. 

Final under 
Gothenburg 
Horse Show 

Finalen i Lövsta Future Challenge i Göteborg är en internationell tävling, 
CSIYH1* som består av tre klasser. 

För krav på FEI pass, FEI registrering och vaccination se  
https://www.ridsport.se/tavling/internationellatavlingarochmasterskap/attta
vlainternationellt/ 

Ersättare till 
Gothenburg 
Horse Show 

Om någon häst avanmäls och inte kommer att starta i Göteborg kommer den 
att ersättas med nästföljande icke kvalade häst från den kvaltävling där den 
strukna hästen har kvalat. Endast en ersättare per kvaltävling. Vid fler 

http://www.gothenburghorseshow.com/
https://equestrian-weeks.swb.org/swb-stallion-trophy/
mailto:annika.ersgard@ridsport.se
https://www.ridsport.se/tavling/internationellatavlingarochmasterskap/atttavlainternationellt/
https://www.ridsport.se/tavling/internationellatavlingarochmasterskap/atttavlainternationellt/


                                                                                
 

avanmälningar ersätts inte de hästarna. 
Ersättare kan sättas in t.o.m. den 20 februari 2023.  

Byte av ryttare / 
Antal hästar 

Då det är hästen som kvalat är det möjligt för en ny ryttare att rida hästen 

under Gothenburg Horse Show 2023. 

Ryttare får enligt internationella regler bara starta en häst i Göteborg. 

Wild card Wild card kan inte delas ut till 7-åringar under Gothenburg Horse Show. 

Anmälan Sista dag för anmälan är den 1 februari 2023 

Godkänd av 
Lövsta 

2022-06-07 

Godkänd av 
tävlings-sektion 

2022-06-13 

Godkänd av 
Gothenburg 
Horse Show 

2022-06-07 

Frågor/tvist om 
regler 

Emelie Broman Tegelberg  emelie@lovstastuteri.com 
Annika Ersgård   annika.ersgard@ridsport.se 
 

Datum för 
publicering 

2022-06-14 
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