
 
SWEDENS GREATEST HORSEMAN  
 

Swedens Greatest Horseman är en svensk tappning av NRCHA’s prestigefyllda tävling Worlds 
Greatest Horseman. Konceptet är detsamma, varje ekipage tävlar samma häst i de fyra 
grenarna Herdwork, Reinwork, Fencework och Steer Stopping. I vår svenska version tävlar vi i 
en Dummy Stopping istället för Steer Stopping på levande djur. Fullständigt regelverk finns 
bifogat i detta dokument. 
 
Vi ser fram emot din anmälan! 
 
Med vänliga hälsningar, Ledningsgruppen HCHS 
 
 
Regelverk Swedens Greatest Horseman (SGH) 2020 
SGH rids som en cup över hela tävlingshelgen där samma ekipage startar i följande moment; 
Herdwork, Reinwork, Fencework och Dummy Stopping. För att erhålla placering krävs att 
ekipaget har startat samtliga fyra moment, ekipaget behöver dock inte ha erhållit en score i 
samtliga grenar. Vi begränsar antalet startande i SGH till 6 ekipage där de tre bäst placerade 
ryttarna 2019 har förtur vid anmälan. 
 
Utrustning 
Ekipaget ska starta samtliga moment med ett NRCHA-godkänt bridle och romal. Samma bridle 
krävs genom alla fyra delmoment. Det är godkänt att byta till ropingtyglar inför Dummy 
Stopping. Tie-down är inte tillåten i något av delmomenten. Alla moment rids med 
enhandsfattning. 
 
Herdwork 
Rids enligt NRCHAs regelverk. 
 
Reinwork 
Rids enligt NRCHAs regelverk. 
 
Fencework 

Rids enligt NRCHAs regelverk. 



 
 
 
Dummy Stopping 
I momentet Dummy Stopping bedöms hästen i ropingboxen, på rating fram till dummyn samt 
stoppet. Bedömningen startar när ekipaget kommer in på arenan. 
Varje ryttare har obegränsat antal kast på sig fram till markerad slutkon. (se bild nedan) 
Momentet rids i ett heat. 
 
 

  Slutkon 

 

 

 

 

  Startbox 

 

 

 
Alla ekipage startar på score 70 och bedöms sedan mellan score 60-80. Varje manöver blir 
bedömd från +3 till -3 i halvpoängssteg. Manöverpoängen läggs till eller dras ifrån 70 för att 
bilda en slutscore. 
Vid ej godkänt kast erhålls score 60. 
 
För att kastet skall räknas som godkänt måste dummyns huvud passerat genom loopen och 
repet sitter runt halsen eller eventuellt hornen. När ryttaren träffat skall denne slå en dally 
runt sadelhornet. Repet skall sitta kvar runt halsen eller hornen på dummyn tills det att hästen 
dragit av dummyn från släden och sträckt upp repet, då flagman markerar godkänt kast. Om 
repet lossnar från dummyn innan ryttaren släppt efter repet eller repet inte ligger runt halsen 
erhålls score 60.  
 
  



 
Penalties 
1 point penalties 

• Hästen är nervös i boxen 
• Slänger överdrivet med huvudet 
• Sätter sig i hörnet av boxen 
• Stoppar snett 

2 point penalties 
• Freeze-up i boxen 

5 point penalties 
• Häst som vägrar gå in i boxen 
• Bryta startbarriären för tidigt, s k broken barrier 
• Häst som stegrar i boxen 
• Häst som springer in i dummyn 
• Uppenbar olydnad från hästen så som bockar, sparkar, biter etc. 

0 score 
• Ryttare tappar sitt lasso 
• Ryttare ramlar av 
• Överdriven skolning av hästen 
• Häst som går omkull 
• Ryttaren slår eller piskar hästen med lassot 
• Halt häst 
• Osportsligt uppträdande 

 
 
Sammanräkning 
Scoren för de olika delmomenten läggs ihop till en total score där det ekipage med högst totala 
score koras till vinnare av Swedens Greatest Horseman. Vid likaplacering avgör i första hand 
högst score i fencework. Skulle de likaplacerade också inneha samma score i fencework avgör 
den högsta scoren i Dummy Stopping. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning av Swedens Greatest Horseman sker i anslutning till kvällsshowen på lördagen 
under tävlingen. För att erhålla placering krävs att ryttaren befinner sig inne på arenan vid 
prisutdelningens start, iförd tävlingskläder.  
 
  



 
Priser 
Priser delas ut till samtliga sex placerade ekipage enligt följande: 
 
1a: sponsorsadel, 10.000 sek, bältesbuckla 
2a: 4000 sek 
3a: 3000 sek 
4a: 2000 sek 
5a: 1000 sek 
6a: 500 sek 
 
Pokaler kommer delas ut till högsta score i varje delmoment. Samtliga priser delas ut under 
prisutdelningen på lördagen. 
 
Övrigt 
Tävlingsledningen förbehåller sig all rätt att ändra i detta regelverk samt har tolknings-
företräde för uppsatta regler. 


