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Motion nr 2 

 

Orättvisa kvalregler till BT för unga dressyrhästar  

– förändra för bredd och inte bara topp! 

Unga hopphästar kan starta sin tävlingskarriär under opretentiösa former på lokala och regionala 

tävlingar och, om de är mogna för det, kvala till Breeder’s i dessa klasser som finns överallt och 

varenda vecka från tidig vår.  

Unga dressyrhästar däremot måste kvala i specialklasser som kräver 2 extra utbildade och dyra 

domare, som bedöms enligt ett system som få känner till och som klubbarna därmed varken har 

kunskap om eller intresse av att arrangera. Information om vilka krav för arrangörerna som gäller, 

hur bedömningen går till och syftet med dessa klasser är utspridd på olika platser (och saknas helt t 

ex på Swede Horse´s hemsida) och svår att hitta både för arrangörer och för  hästägare. Så mycket 

enklare då att ordna resp starta i en vanlig LB , kvalklasserna är ju ändå bara för eliten….. 

Dressyrkvalen/FEI-klasserna  har kommit att bli elitsatsningar för en liten topp. Dessa klasser borde 

vara utmärkta utbildningsklasser för många fler unga hästar, även sådana vars ägare inte i första 

hand satsar på UnghästVM eller ens på Breeder’s , och även talangjakt.  Att många 

uppfödare/hästägare/ryttare ser det som uppnåeligt och intressant att delta i dessa klasser och 

därmed anmäla SWB-hästar till BT är nödvändigt för BT-systemets överlevnad. 

Jag vill därför föreslå att SWB via Swede Horse 

- Initierar översyn över kvalreglerna för 5-6-åriga dressyrhästar med syftet att förenkla kraven 

på domare, få fler arrangörer att ordna och fler ryttare att vilja rida dessa klasser 

 

- Tar fram samlad information lättillgänglig på de olika hemsidorna (SWB, SWH och Ridsp.förb) 

för såväl tävlingsarrangörer som hästägare/ryttare/tränare om vad FEI-klasserna syftar till 

och hur de bedöms och vilka krav som gäller; detta alltså redan i år innan ev regeländringar 

kan genomföras.  

 

Särskild kommentar 1: Den diskussion som uppstod efter BT 2016 om att ett litet fåtal hästar tas för hårt för att tävla allt 

som finns av unghästfinaler är ett annat problem men motsäger inte min motion, det är snarare en del av problematiken  

med liten elit och ännu mindre bredd. 

Särskild kommentar 2: Jag är medveten om att 5-6åringars tävlande inte i första hand är SWB:s huvudfråga men att 

Breeder´s-systemet ska fortleva är det definitivt. Och uppfödarnas enda möjlighet att påverka sporten är ju att gå via SWB 

och Swede Horse. 
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