
 

 
 

Till ägare, ryttare och visare 
Välkommen till Riksstoutställningen 2018 

 
 
Rikssto ingår i Breeders Trophys 3-årschampionat som en klass i klassen. Alla ston som deltar i Rikssto 
startar samlat först i klassen. Alla Riksston skall markeras med en liten rosa rosett på tränset. Rosetten 
hämtar du ut i sekretariatet tillsammans med din nummerlapp vid startanmälan. 
 
Grundomgång 
Hoppningen respektive gångarterna genomförs och poängbedöms enligt Breeders Trophys regler. Det 
innebär löshoppning för hopphästarna och visning av gångarter under ryttare för gångartshästarna. 
Visningsprogram för gångartshästarna finns på Swede Horse hemsida, http://swedehorse.swb.org/kval-
och-finalregler-2018/  Startlistor publiceras på https://online.equipe.com  
 
Rikssto finalring 
När alla Riksston genomfört sin visning i löshoppning respektive gångarter, skall de sex poängmässigt bästa 
stona visas i finalring. De visas tillsammans vid hand, i skritt. 
 
Viktigt! 
Du håller själv reda på om ditt sto går till finalring och är på plats i collectingring när sista riksstoet genomfört sin 
visning. Var noga med att visaren har rätt nummerlapp på ryggen. 
 
Till finalringen kompletteras championatdomarna med en exteriördomare från SWB. I hoppningen dömer 
Karl-Henrik Heimdahl och i gångarterna Christina Olsson. Medan stona visas vid hand på ring bedömer 
exteriördomaren varje stos exteriöra helhetsintryck samt harmoni, utvecklingsbarhet och framtid. 
 
Placering 
Det som avgör placeringen i Rikssto är exteriördomarens bedömning tillsammans med poängen från 
grundomgången. Domargruppen bestämmer gemensamt och placerar finalisterna i Rikssto. Placeringen i 
Rikssto kan alltså bli en annan än i championatet. 
 
Vinnaren får förutom ära och muntligt omdöme hederspriser från SWB och vinnartäcke från Bucas samt en 
inteckning i vandringspokalerna Kungakannan för bästa gångartssto och Hornsundspokalen för bästa 
hoppsto. 
Agria Djurförsäkringar delar även ut stipendium till ägarna av de tre bäst placerade stona. Vinnaren får      
5000 kr, andraplacerad får 1500 kr och tredjeplacerad får 1000 kr. 
 
Därefter 
Fortsätter championatsklassen och avslutas med prisutdelning i 3-årschampionatet. 
 
Har ni frågor får ni gärna kontakta oss via mejl eller besöka vår monter under veckan. 
 
Stort lycka till! 

 

Med vänlig hälsning 

Ulrica Holst, 046-646 51, ulrica.holst@swb.org 

Sto- och Unghästbedömningar samt domarfrågor 
 
 


