
 
 
            
 
  
  

  
Kriterier för 5* tävling i hoppning 2019 och framåt. 
Högsta klass 1,60 hoppning. 
 
Arrangörer söker 4*/5* tävling i TDB senast 30 juni året innan tävingsdatum. 
Tävlingarna godkänns av SvRFs kansli centralt. 
Datum för 5* tävlingar ska godkännas senast 31 juli föregående år.  
Planering av 5* tävlingar sker i samråd med hoppkommittén, landslagsledningen och 
SvRFs sportavdelning. 
Banbyggare, domare och överdomare föreslås av arrangören och godkänns av 
hoppkommittén och landslagsledningen. Eventuell teknisk delegat utses av 
hoppkommittén. 
 
Upplägg 
- Meetinget ska vara under minst tre dagar och ha minst två 1,50 klasser 

och/eller högre 
- Lägsta klass på 5*-ig nivå 1,35 hoppning 
- Checklistan för nya arrangörer ska uppfyllas 
- Minst en klass per dag under minst tre dagar ska ha 5*-ig status 
- Grand Prix på lägst 1,50-nivå ska finnas. Högre höjd än 1,50 ska godkännas 

av SvRFs sportavdelning. Gärna kval och finaler. Ryttare kvalar till final 
Hästen måste ha genomfört en grundhoppning under meetinget innan Grand 
Prix-klassen 

- Upplägg och proposition utformas i samråd med SvRFs sportavdelning 
- Prispengar: lägst 80 000 kr 2019; till de fem främsta premierna i Grand Prix, 

lägst 40 000 kr till de fem främsta premierna Grand Prix-kval. 2020: lägst 
100 000 kr i GP-finalen. Rekommendation att inte mer än 33 % av 
premiesumman tillfaller vinnaren  

- Bandagekontroll på SvRFs bekostnad ska genomföras i Grand Prix-klassen 
- Anmälan för högst rankade ryttare ska kunna separeras 

Hästar som deltar i GP-kval och/eller GP-final ska vara uppstallade på tävlingsplatsen 
från första GP-kvaldagen till avslutat deltagande på tävlingen. Förtydligande 210915: 
kravet gäller endast för starter i 5* klasser på tävlingen. 
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Kriterier för 4*-ig/elittävling i hoppning 2019 och framåt. 
Högsta klass 1,50 hoppning. 
Arrangörer kan ansöka om 4*-iga tävlingar senast 31 juli året innan tävlingen. 
Tävlingarna godkänns av SvRFs kansli centralt. 
 
Upplägg 
- Meetinget ska vara under minst två dagar 
- Lägsta klass på 4*-ig nivå 1,30 hoppning 
- Checklistan för nya arrangörer ska uppfyllas 
- Minst två klasser ska ha 4*-ig status (minst en 1,50 och en 1,45). 
- Upplägg och proposition utformas i samråd med SvRFs sportavdelning 



- Prispengar: lägst 40 000 kr till de fem främsta premierna i Grand Prix. 
Rekommendation att inte mer än 33 % av premiesumman tillfaller vinnaren 

  
Kriterier för 3* tävling i hoppning 2019 och framåt. 
Högsta klass 1,45 hoppning. 
 
Arrangörer kan ansöka om 3*-iga tävlingar senast 31 juli året innan tävlingen. 
Tävlingarna godkänns av SvRFs kansli centralt.  
På 3* tävling ska högsta klassen vara lägst 1,35 och högst 1,45 hoppning. Lägsta 
klass 1,20 hoppning. 
 
Kriterier för 2* tävling i hoppning 2019 och framåt. 
Högsta klass 1,30 hoppning. 
 
Senaste ansökningsdatum enligt respektive distrikt. Lägsta klass som får ingå är 0,90 
hoppning. 
 
Kriterier för 1* tävling i hoppning 2019 och framåt. 
Högsta klass 1,15 hoppning. 
 
Senaste ansökningsdatum enligt respektive distrikt. Lägsta klass som får ingå är 0,20 
hoppning. 
 
  
Checklista för arrangörer av 5*-iga och 4*-ig tävlingar 
Tävlingsplats 
- Standard på tävlingsplatsen ska presenteras i samband med ansökan 
- Underlaget på tävlingsbana och framhoppning kan vara sand, fiber eller gräs 

och ska på 5- och 4* nivå vara godkänd av representant från SvRF. Detta 
gäller även tävlingsbanans och framhoppningens mått. 

- Säker uppstallning och parkering för lastbilar med tillgång till el ska finnas 
- Toaletter och duschar ska kunna erbjudas i anslutning till lastbilsparkeringen 
- Restaurang där t.ex. dagens rätt ska kunna köpas. Restaurangen ska vara 

öppen under hela tävlingsdagen 
 
Media/sponsorer, 4- och 5* nivå 
- Tävlingens sponsorer ska presenteras för SvRF 
- Pressansvarig och presscenter med internet ska finnas 
- Kommunikation ska ske med SvRFs informationsavdelning före och under 

tävlingen 
 
Övrigt, 4- och 5* nivå 
- Start- och resultatlistor ska innehålla utförlig information om hästen samt 

ägare och uppfödare 
- Ägarna till de startande hästarna ska presenteras om det är möjligt 
- Hästägare till vinnande häst i huvudklassen ska vara med på prisutdelningen 

om de finns på plats 
- Önskvärt med särskild VIP-avdelning för hästägare (5* nivå) 

 
Beslutade av hoppkommittén 190205, uppdaterade 210915. 


