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Tävlingsarrangörer – alla divisioner  
 
Arrangörer 
De föreningar som deltar med lag i någon av de divisioner, som arrangeras av distriktet, ombeds 
att om möjligt arrangera någon omgång. För att få delta med lag skall klubben inom en period på 
två år arrangera minst en omgång i allsvenskan. 
Allsvenska kan genomföras på endast två (2) arrangörer om det behövs. 
Om förening tagit på sig en omgång men inte genomför den tas en avgift tas ut på 1000 kr, 
distriktet fakturerar, särskilda orsaker kan vara förmildrande. Senaste dag att säga ifrån att 
arrangera tävlingen är 3 månader innan tävlingsdag alternativt att man ordnat med annan 
arrangör själv för att inte debiteras. 
 
Anmälan och avgifter 
Anmälan ska göras senast 15 januari respektive 1 juni på länk på distriktets hemsida. 
2018 gäller följande anmälningsavgift för samtliga divisioner som distriktet handhar: 
650 kr till distriktet vilket är anmälningsavgift för samtliga divisioner, avgiften faktureras. 
Varje omgång betalas i till arrangör med 400 kr/gång. Se särskild avgift för div 3 ponny hoppning.   
 
Startavgiften och betalning skall ske enl. propositionen, och betalning för laget skall vara 
arrangören tillhanda senast vid anmälningstidens utgång. Lag som inte betalt enligt 
anvisningar i propositionen kan, i mån av plats, få starta mot 1,5 gånger startavgift (600 
kr). Gäller även för div 3 ponny hoppning. 
 
Avanmälan till hela serien kan göras fram till sista anmälningsdag (15/1 resp. 1/6), avanmälan 
kan göras till respektive omgång senast 4 veckor före tävlingsdag för att slippa debitering. 
Efteranmälan kan endast göras i mån av plats mot en extra avgift på 500 kronor. Dressyrlag kan 
endast efteranmäla innan första propositionen kommit ut. 
 
Ekonomi 
Det är viktigt att räkna budget på antal domare, eventuell veterinär startande, priser & premier. 
 
Priser 
I varje delomgång skall arrangören utdela stallplakett, rosett samt hederspris motsvarande minst 
300 kr/lag till alla placerade lag. Se särskilda regler för priser för div 3 ponnyhoppning.  
Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering. 
Antal slutplacerade lag baseras på antal startande lag i första omgången. 
Distriktet delar ut priser till totalplacerade lag i serier som distriktet handhar  
             Div 1    Div 2      Div 3 
Plakett    x       x              x  (alla plac.) 
Rosett     x          x              x  (alla plac.) 
Täcken till segrande lag. 
Dessa priser bekostas av distriktet och skickas till respektive finalarrangör. 
Viktigt att arrangören tar ansvar för att se till man har alla priser på plats på tävlingsdagen. Ta 
hjälp av checklistan från distriktet som ligger på hemsidan! 
Div 1 ponny  
Förbundspriser x (endast till segrande lag) 
Dessa priser bekostas av distriktet och skickas till respektive finalarrangör. 
 
Resultat 
Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall lagresultat skickas till Västmanlands 
Ridsportförbund (VRF) via E-mail vastmanland@ridsport.se. 
Distriktet sammanställer resultaten och uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att 
de rapporterats. Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid ses som preliminära 
tills de har publicerats på Västmanlands ridsportförbunds hemsida.  

mailto:vastmanland@ridsport.se


Vid få anmälda lag alternativt färre än 3 arrangörer/division kan divisionen komma att läggas 
tillsammans med närliggande distrikt, TS beslutar i samråd lagledare och arrangörer åtar sig att 
delta på av distriktet arrangerade träffar och vara väl uppdaterade på de regler som gäller! 
 



Bestämmelser Div I Hoppning Ponny 
Arrangeras inom distriktet under vårsäsong på regional tävling. Reglerna ligger på SvRFs 
hemsida: http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/


Bestämmelser Div II Hoppning Ponny 
 
Arrangeras inom distriktet under höstsäsong på lokal tävling. Fri anmälan. 

Allsvenskan är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori 

B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens.  

 

Omgång 1 och 2 Kat D 0,90, Kat C 0,80 Kat B 0,70 Kat A 0,60 

Final omgång: Kat D 0,95, Kat C 0,85 Kat B 0,75 Kat A 0,65 

 

Allsvenskan är öppen för klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Varje klubb får delta med max två lag i mån av plats. TS beslutar. 

Divisionen skall bestå av 5-13 lag vid fler än 13 lag införs zonindelning. Vid färre antal lag 

beslutar arrangerande klubbar om genomförande av divisionen. 

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. 

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage. Resultaten från de tre bästa räknas. 

Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. 

 

Divisionen är öppen för ekipage som under innevarande kalenderår inte startat i högre division! 

Samt för ekipage som inte startat 120 cm eller högre (höjden satt efter D-ponny) 

Ponny 5 år eller yngre får inte delta i Ponnyallsvenskan 

Ponny 6 år se kvalregler i TR. 

Ryttare får endast starta en gång i varje lag. 

Ryttare som endast ska starta lagklassen, anmäler till lagklassen i tdb. Ryttare som rider 
förklass behöver inte anmäla till lagklassen. 
Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet. 

Ponny får endast starta en gång i ett lag per omgång. 

Lektionsponny som startat Div I får starta Div II alla omgångar med annan ryttare.  

För ponny som tävlas av två eller flera syskon*, gäller uppklassning för ekipage i divisionen. 

* med syskon menas hel- eller halvsyskon eller att man bor i familjelika förhållanden. 

 

Ponnyallsvenskan rids alltid som en fristående klass med endast avd A. Se TR III angående 

startberättigade i avd A.  

Ponnyallsvenskan rids med bedömning Laghoppning enligt TR III. 

Förklassen bör vara av samma höjd som lagklassen och med fördel i bed A. 

Arrangemangen: Arrangörerna beslutar om allsvenskan skall ridas inomhus eller utomhus. 

Önskvärt är att omg 1 rids utomhus. 

Vad gäller antal hinder, kombinationer mm gäller TR:s bestämmelser för aktuell klass. 

 

Poängsättningen beräknas efter totalt anmälda lag. En poäng mer än antalet anmälda lag till 

segraren. Tvåan får en poäng mindre än antalet anmälda lag, därefter fallande en 

poäng/placering. I finalen gäller koeff 1,5 

Lag som inte startar vid en av omgångarna erhåller 0 poäng för den omgång de inte 

startade, men har möjlighet att fullfölja serien genom att rida de andra omgångarna. 

Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som finalomgång! 

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. 

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första 

omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första 

omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid 

varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. I finalen gäller koeff 1,5 

Max antal lag i en zon är 14 st. 



 

Zoner/områden: Zonindelning sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om antalet 

anmälda lag överstiger 14. Indelningen sker efter arrangörernas geografiska placering, i 

förhållande till de anmälda lagens geografiska placering i distriktet  

Om zonerna har olika antal lag får båda zonerna poäng efter den zon med flest lag. 

 

Final: Vid zonindelning går samtliga lag till final.  Dock max 20 lag 

Vid lika antal poäng efter två omgångar går alla lag på samma poäng vidare till en eventuell final. 

Poängen från omgång 1 och 2 tas alltid med till finalen. 

 

Totalsegrare: Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Om två eller 

flera lag erhållit samma poäng avgör inbördes placering i sista omgången.  

De eventuella frågor beträffande division II som inte finns reglerade i SvRF´s TR eller i dessa 

bestämmelser, hänskjuts till distriktets tävlingssektion för beslut. 

 
 
 



Bestämmelser Div III Hoppning Ponny 
 
Arrangeras inom distriktet under vårsäsong på lokal tävling. Fri anmälan. 

Allsvenskan är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori 

B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens.  

 

Omgång 1 och 2 Kat D 0,80, Kat C 0,70 Kat B 0,60 Kat A 0,50 

Final omgång      Kat D 0,85, Kat C 0,75 Kat B 0,65 Kat A 0,55 (A-final) 

 

Allsvenskan är öppen för klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Varje klubb får delta med max ett (1) lag. 

Divisionen skall bestå av 4-9 lag vid fler än 9 lag införs zonindelning. Vid färre antal lag beslutar 

arrangerande klubbar om genomförande av divisionen. 

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. 

Lag ska bestå av tre (3) till åtta (8) ekipage. Resultaten från de tre bästa ekipagen räknas. För 

varje ekipage 5-8 i laget tillkommer en extra avgift om 100 kr/ekipage till arrangerande klubb. 

Avgiften betalas vid tidpunkt som anges i propositionen och kan inte återbetalas. 

Om laget består av fyra ryttare eller fler måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. 

 

Divisionen är öppen för ryttare som under de senaste 12 månaderna, räknat från första 

omgången, inte har genomfört LA/110 eller högre (höjden satt efter D-ponny). 

Ponny 5 år eller yngre får inte delta i Ponnyallsvenskan. 

Ponny 6 år se kvalregler i TR. 

Ryttare får endast starta en gång i varje lag. 

Ryttare som endast ska starta lagklassen, anmäler till lagklassen i tdb. Ryttare som rider 
förklass behöver inte anmäla till lagklassen. 
Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet. 

Ponny får endast starta en gång i ett lag per omgång.  

 

Ponnyallsvenskan rids alltid som en fristående klass med endast avd A. Se TR III angående 

startberättigade i avd. A.  

Ponnyallsvenskan rids med bedömning laghoppning A/ A i omgång 1 och 2 (omhoppning med 

minsta antal fel inom max tiden, en höjning med max 5 cm får ske i omhoppningen) och finalen i 

bedömning laghoppning enligt TR III 

Det tre bästa resultaten räknas oavsett antal startande i laget. De lag som har lika antal fel går 

vidare till omhoppning (bed A för omgång 1 och 2, bed laghoppning för omgång 3). För de lag 

som går vidare till omhoppning får alla ryttarna som startade grundomgången starta 

omhoppningen. 

 

Förklassen bör vara av samma höjd som lagklassen och med fördel i bed. A. 

 

Arrangemangen 

Arrangörerna beslutar om allsvenskan skall ridas inomhus eller utomhus. 

Önskvärt är att omg 3 rids utomhus. 

 

Poängsättning:  

Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som finalomgång! 

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. 

 



De lag som har noll fel efter omhoppningen skiljs åt genom att antalet felfria i 

omhoppningen i förhållande till antalet startande i grundomgången viktas med procent 

enligt särskild mall. 

Procenträkningen används endast för att skilja de lag som har 3 eller fler felfria 

ekipage i omhoppningen. Mall: 

 

Lagdeltagare Felfria 8 7 6 5 4 3 

8  100 % 88 % 75 % 63 % 50 % 38 % 

7   100 % 86 % 71 % 57 % 43 % 

6    100 % 83 % 67 % 50 % 

5     100 % 80 % 60 % 

4      100 % 75 % 

3       100 % 

 

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första 

omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första 

omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid 

varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. I finalen gäller koeff 1,5, vid zon 

indelning med olika antal lag, gäller poängen efter zonen med flest lag. Lag som inte startar vid 

en av omgångarna erhåller 0 poäng för den omgång de inte startade, men har möjlighet att 

fullfölja serien genom att rida de andra omgångarna. 

 

Zoner:  

Zonindelning för omgång 1 och 2 sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om antalet 

anmälda lag överstiger 9. Indelningen sker efter arrangörernas geografiska placering, i 

förhållande till de anmälda lagens geografiska placering i distriktet Båda zonerna rider tre 

omgångar var. 

 

Priser 

I omgång 1-3 skall arrangören dela ut rosett samt plakett till placerade lag. Hederspris eller 

liknande är valfritt för varje arrangör att dela ut. De totalsegrande laget erhåller rosett, plakett och 

täcke från distriktet och övriga placerade lag erhåller rosett och plakett från distriktet. 

 

Final 

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. 

 Poängen från omgång 1 och 2 tas alltid med till finalen, som rids i respektive zon. 

 

Totalsegrare 

Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Om två eller flera lag erhållit 

samma poäng avgör den inbördes placeringen i sista omgången. Om det även är lika i tredje 

omgången avgörs placeringen efter omgång två. 

De eventuella frågor beträffande division III som inte finns reglerade i SvRF´s TR eller i dessa 

bestämmelser, hänskjuts till distriktets tävlingssektion för beslut. 

 



Bestämmelser Div I Dressyr Ponny 
Arrangeras inom distriktet under vårsäsong på regional tävling. Fri anmälan 
Regler ligger ute på: http://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/TR-Regler/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/TR-Regler/


Bestämmelser Div II Dressyr Ponny 
 
Arrangeras inom distriktet under höstsäsong på lokal tävling. Fri anmälan. 

Allsvenskan är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori 

B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens.  

 

Omgång 1-3 Lätt B:1  

 

Allsvenskan är öppen för klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Varje klubb får delta med max två lag i mån av plats. TS beslutar. 

Divisionen ska bestå av 4-10 lag. Vid färre lag anmälda beslutar arrangerande klubbar om 

divisionen ska genomföras. Vid fler anmälda lag tillämpas zonindelning. 

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. 

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage. Resultaten från de tre bästa räknas. 

Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. 

Start med endast två ekipage är tillåtet och räknas som genomförd omgång. 

Individuell start är obligatorisk för alla lagdeltagare. 

Ekipagebyte får ske inom laget efter anmälningstiden utgång 

 

Divisionen är öppen för ekipage som under innevarande kalenderår inte startat i högre division. 

Senaste tidpunkten för att lämna in laguppställningen är kl 12.00 måndagen före tävlingsdagen. 

Är inte laguppställningen inlämnad i tid överlåts ordningen att fastställas av startordningen till 

arrangör. (Se TR mom 204) 

Ryttare får endast starta en gång i varje lag. 

Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet. 

Ponny får endast starta en gång i ett lag per omgång. 

För ponny som tävlas av två eller flera syskon*, gäller uppklassning för ekipage. TR Mom 286 * 

med syskon menas hel- eller halvsyskon eller att man bor i familjelika förhållanden. 

 

Arrangemangen:  

Arrangörerna beslutar om allsvenskan skall ridas inomhus eller utomhus. Önskvärt är att första 

omgången rids utomhus. Antalet domare skall i lagklassens delomgångar och final vara lägst 1. 

I final skall domaren önskvärt vara från ett annat distrikt. 

Domare från deltagande klubbar bör inte användas, gäller inte överdomare. Samma domare får 

inte döma fler omgångar inom divisionen. 

 

Poängsättning:  

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första 

omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första 

omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid 

varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. I finalen gäller koeff 1,5 

Lag som inte startar vid en av omgångarna erhåller 0 poäng för den omgång de inte 

startade, men har möjlighet att fullfölja serien genom att rida de andra omgångarna. 

Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som finalomgång! 

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. 

 

Zoner: 

Zonindelning sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om antalet anmälda lag 

överstiger 10. Indelningen sker efter arrangörernas placering, i förhållande till de anmälda lagens 

placering i distriktet Vid zonindelning går fem (5) lag per zon till final. Vid lika placering är det i 



första hand placeringen i omgång 2 som avgör i andra hand laget med ekipaget som har högst 

poäng. Om zonerna har olika antal lag får båda zonerna poäng efter den zon med flest lag. 

 

Final:  

Vid lika antal poäng efter två omgångar går alla lag på samma poäng vidare till en eventuell final. 

Lagen tar med sig poäng erövrade vid tidigare omgångar till finalen. 

 

Totalsegrare:  

Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Är lag efter samtliga 

omgångar lika placerade, vinner det lag som erhållit högst domarpoäng i omgång 3. Är även 

dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens tredjeplacerade ryttare i finalen. 

De eventuella frågor beträffande division II som inte finns reglerade i SvRF´s TR eller i dessa 

bestämmelser, hänskjuts till distriktets tävlingssektion för beslut. 

 
 
 
 
 
 



Bestämmelser Div III Dressyr Ponny 
 
Arrangeras inom distriktet under vårsäsong på lokal tävling. Fri anmälan. 

Allsvenskan är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori 

B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens.  

 

Omgång 1-3  Lätt C:1  

 

Allsvenskan är öppen för klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Varje klubb får delta med max två lag i mån av plats. TS beslutar. 

Divisionen ska bestå av 4-10 lag. Vid färre lag anmälda beslutar arrangerande klubbar om 

divisionen ska genomföras. Vid fler anmälda lag tillämpas zonindelning. 

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. 

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage. Resultaten från de tre bästa räknas. 

Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. 

Start med endast två ekipage är tillåtet och räknas som genomförd omgång. 

Individuell start är obligatorisk för alla lagdeltagare. 

Ekipagebyte får ske inom laget efter anmälningstiden utgång 

 

Divisionen är öppen för ekipage som under innevarande kalenderår inte startat LA eller högre. 

Ryttare får endast starta en gång i varje lag. 

Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet. 

Ponny får endast starta en gång i ett lag per omgång. 

För ponny som tävlas av två eller flera syskon*, gäller uppklassning för ekipage. TR Mom 286 * 

med syskon menas hel- eller halvsyskon eller att man bor i familjelika förhållanden. 

Senaste tidpunkten för att lämna in laguppställningen är kl 12.00 måndagen före tävlingsdagen. 

Är inte laguppställningen inlämnad i tid överlåts ordningen att fastställas av arrangör. (Se TR 

mom 204) 

 

Arrangemangen 

Arrangörerna beslutar om allsvenskan skall ridas inomhus eller utomhus. Önskvärt är att sista 

omgången i rids utomhus. Antalet domare skall i lagklassens delomgångar och final vara lägst 1. 

I final skall domaren önskvärt vara från ett annat distrikt. 

Domare från deltagande klubbar bör inte användas, gäller inte överdomare.  

 

Poängsättning:  

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första 

omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första 

omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid 

varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. I finalen gäller koeff 1,5 

Lag som inte startar vid en av omgångarna erhåller 0 poäng för den omgång de inte 

startade, men har möjlighet att fullfölja serien genom att rida de andra omgångarna. 

Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som finalomgång! 

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. 

 

Zoner 

Zonindelning sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om antalet anmälda lag 

överstiger 10. Indelningen sker efter arrangörernas placering, i förhållande till de anmälda lagens 

placering i distriktet Vid zonindelning går fem (5) lag per zon till final. Vid lika placering är det i 



första hand placeringen i omgång 2 som avgör i andra hand laget med ekipaget som har högst 

poäng. Om zonerna har olika antal lag får båda zonerna poäng efter den zon med flest lag. 

 

Final 

Vid lika antal poäng efter två omgångar går alla lag på samma poäng vidare till en eventuell final. 

Lagen tar med sig poäng erövrade vid tidigare omgångar till finalen. 

 

 

Totalsegrare 

Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Är lag efter samtliga 

omgångar lika placerade, vinner det lag som erhållit högst domarpoäng i omgång 3. Är även 

dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens tredjeplacerade ryttare i finalen. 

De eventuella frågor beträffande division II som inte finns reglerade i SvRF´s TR eller i dessa 

bestämmelser, hänskjuts till distriktets tävlingssektion för beslut. 

 


