UTVECKLINGSTRAPPA – GRUPPINDELNING DRESSYR
Spetstrupp
Mästerskapsekipage/ryttare med mycket hög internationell prestationsnivå, minst 72 % i GP vid lägst
två tillfällen

A -Landslagstrupp
ekipage med hög internationell prestationsnivå, minimum 70 % int GP vid lägst två tillfällen. För att
behålla plats i A-grupp krävs ett resultat på lägst 70 % i internationell Grand Prix inom 8 månader.
Större krav på ekonomisk support och tätare träningsintensitet. Viktigt med tillgång till sin tränare med
på internationella tävlingar. Tydligare behov av mental coach och fysisk träning.

B
Utmanartrupp
Internationellt tävlande ekipage med hästar max 15 år och/ eller erfarna ryttare med Grand Prix häst
med mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Minimum 68 % nationell GP och 67 % internationell GP på stadigvarande nivå. Målet är att ha kvalade
ekipage för internationella mästerskap i denna grupp.
Skapa bra balans mellan träning och tävling. Tydligare och tätare dialog mellan ryttare, tränare och
förbundsledning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övergång till större krav genom påbörjat internationellt tävlande



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
Observationsgrupp
Ekipage under observation (utvecklingsbara ryttare/ hästar) som har visat en prestationsnivå på 65 % i
GP ett flertal gånger på Nationell nivå.

C
Grupp C ska ha resultat på lägst 65 % i Mellanrundans klasser och vara på väg mot Grand Prix. Tid
för tillhörighet i denna grupp är begränsad till två år. Denna grupp ses som ett övergångsår mellan lilla
rundan och Grand Prix.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övergång till större krav genom piaff, passage och byten i varje
Viktigt att ha tränare med erfarenhet av att lära ut Grand Prix dressyr.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------D
Grupp D ska ha resultat på lägst 70 % i St George ett flertal gånger samt minst ett resultat i
Intermediaire I med lägst 68 %. Sjuåriga hästar kan komma in med ett resultat i St George med lägst
67 %. Tid för tillhörighet i denna grupp är begränsad till två år.

E
Talanggrupp yngre hästar i åldern 4-7 år vilka visat framstående resultat vid årgångstävlingar,
unghästklasser, championat eller är i övrigt extra lovande, med förutsättningar för att kunna utvecklas
till framtida ekipage i landslagsklass.

U 25
Grupp för unga ryttare med resultat i Int 1B,Int A, B, Int II eller Grand Prix med kapacitet motsvarande
nivå för internationellt tävlande i klasser för U 25 ryttare.

