Bestämmelser för serier 2016
Uppdaterade 25/8 -2016. Ändringar för 2016 i kursiv stil.
A. Gemensamma bestämmelser (avvikelser kan förekomma i olika serier, då gäller
seriebestämmelserna i första hand)
B. Grenspecifika hoppserier
C. Grenspecifika dressyrserier
OBS Undantag: Bestämmelser Elit häst/ponny, Div 1 hoppning häst, Div 1 hoppning ponny
samt Div 1 dressyr ponny se SvRF:s hemsida.

A. Gemensamma bestämmelser.
1. Arrangörer Skånedistriktet utser arrangörer till de olika serieomgångarna, och
arrangörer söks i första hand bland deltagande klubbar. Här kan man gå ihop med annan
klubb och genomföra ett samarrangemang om man saknar anläggning. Vid fördelning av
seriearrangemang ser vi på:
* de logistiska förutsättningarna klubbarna har vad det gäller säkerhet och service.
* att anläggningen svarar upp mot de behov av banor, underlag, tävlingsorganisation samt
åskådarplatser som serien i fråga kräver.
Arrangerande klubbar skall ha bestämmelserna tillgängliga på resultattavlor samt i
sekretariatet. Efter genomförd tävling skickas resultaten på fil till distriktet. Det är
arrangörens ansvar att skicka in resultat omräknat till poäng, vilket mailas till kansliet,
distrikt@skaneridsport.se samt till nästkommande arrangör.
Grupp/zontillhörighet beslutas av distriktet efter anmälningstidens utgång. Hänsyn kommer
att tas till det geografiska området och till att det inte skall bli för många lag i någon grupp.
Förteckning över anmälda lag och gruppindelningar finns på SkRF:s hemsida.
Arrangörsbidraget 520:-/lag från distriktet avser lagstart för 4 ekipage, gäller ej finalen i KO.
Är det fler ryttare i laget tillkommer 130:- extra per ekipage som tas ut av arrangerande klubb
per omgång. Lag som är anmälda och avanmäler till både distrikt och arrangörer INNAN
anmälningstiden till första omgången utgått slipper betala administrationsavgift. Lag som
avanmäler EFTER anmälningstiden till första omgången utgått kan faktureras 400:-/omgång
från sina grupparrangörer. Avanmälan skall göras både till distrikt och till arrangör.

2. Klubbtillhörighet Alla klubbar inom Skånes Ridsportförbund, (SkRF) får delta med
lag i SkRF:s serier. Lag består vanligtvis av ett antal ryttare där de tre bästas resultat räknas
men avvikelser finns, se separata serier. Klubb får inte låna in ryttare från annan klubb i
någon av de serier som administreras och regelsätts av Skånes distrikt undantaget seniorserier,
se separata bestämmelser.

3. Genomförande Laget skall genomföra samtliga omgångar för att kunna gå till final
och vinna en serie. Lag kan rida omgångarna var för sig som enskild lagtävling och få ett
resultat och en placering för just den omgången.

4. Deltagande Häst/ponny får endast starta en gång i varje lag. Ryttare får endast deltaga
med en ponny/häst i varje omgång. Ponnyserierna rids gemensamt oavsett
kategorisamhörighet med ryttare till och med det året de fyller 20 år enligt TR. Ryttare med
funktionsnedsättning som klassificerats är välkommen att delta efter sina egna förutsättningar

i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då som lagets extra ryttare, de 3 bästa resultaten räknas.
Hör av er till kansliet i samband med er förenings serieanmälan för mer information.
Individuellt resultat i lagomgångar i dressyren, resultatrankas enligt TR.
Ekipage får inte under tävlingsterminen (2016) starta någon annan serieomgång i allsvenskans
olika divisioner inom samma disciplin, undantaget seniorserierna. Häst/Ponny får endast
starta i en serietävling/dag, dvs. inte gå med i både hopplag och dressyrlag under samma dag,
undantag KO serierna.
Brott mot dessa bestämmelser eller mot regler i TR som medför avstängning innebär att
resultatet från ekipaget i den/de omgångar som berörs av regelbrottet räknas bort, och
serieresultatlistan uppdateras.
För att förening skall få delta i ponnyserier i Skåne 2016 måste föreningens lagledare och
tilltänkta aktiva ryttare med målsmän delta i en av upptaktsträffarna Skånes RF tillsammans
med Skåneidrotten anordnar. Dessa hålls 22/8 i Bollerup, 26/8 i Hörby, 29/8 i Malmö, 2/9
Kristianstad och 5/9 i Helsingborg. Träffarna är gratis men föranmälan är obligatorisk, se
inbjudan på Skånes RFs hemsida, utbildningsplan 2016.

5. Poängberäkning Efter varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag får poäng lika
med antalet startande lag i första omgången plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med
antalet startande lag i första omgången minus ett. Exempel: 10 startande lag i första omgången
ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. Om två
eller flera lag i omg 1-2 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade. Resultaten på
tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid ses som preliminära tills de har publicerats på
SkRF:s hemsida.

6. Anmälan och anmälningsavgift Anmälan och betalning sker på länk enligt Din
Kurs, anmälan är bindande. OBS länken stänger kl. 24.00. Anmälningsavgift 2150:-/lag,
undantaget Knock-Out som är 400:-/lag.
 senast 22/1 till vårens serier,
 senast 30/6 till höstens serier
Aktiva länkar till höstens serier:
Knock-Out dressyr, häst LC
Knock-Out dressyr, häst LB
Lag DM dressyr MsvB Häst
Div 2 Ponny Dressyr
Div 2 Ponny Hoppning
Div 2 Häst Hoppning
Equi Tours Senior JumpCup
Gaspari Lodge Senior DressageCup

6. Efteranmälan, Länk aktiveras på Din Kurs efter anmälningstidens utgång om distriktet
anser att det finns utrymme i den serien. Efteranmälningsavgift är 1000:-/lag, dvs. totalt
3150:-. och för Knock-Out är det 100:- dvs. totalt 500:-

7. Priser, Arrangören: omgång 1-3, rosett, plakett och/eller hederspriser. Totalsegrare/Final:
Arrangören ombesörjer också på plats finalprisutdelningen, dvs. bästa laget efter 3 omgångar,
med priser från distriktet. Vinnande lag får Sveland Djurförsäkringars/SkRF:s rosetter,
plaketter samt täcken, övriga placerade lagen, räknat efter antal startande i första omgången,

får SkRF:s rosetter och plaketter. Priser skall hämtas på kansliet i Flyinge efter
överenskommelse med kansliet. Vinnare/placerade i seniorcuperna, se specifika
seriebestämmelser. Vinnande lag får också nästkommande års anmälningsavgift i respektive
serie från distriktet, gäller ej seniorseriernas allianslag eller Knock-Outen. OBS! Tänk på att
anmäla manuellt till kansliet om er klubb vunnit föregående år.
Att tänka på:
Vid oklarheter kring resultat eller frågeställningar om arrangemanget skall
överdomaren kontaktas. Eventuell protest skall vara inlämnad till överdomaren senast
30 min efter klassens slut. Protesten kostar 100:SkRF har mycket små möjligheter att reda ut något i efterhand!

B. Grenspecifika regler för hoppningen
Lag: Om lag i ponnyserie består av fler än 3 ekipage måste det innehålla ponnyer från minst 2
kategorier.
Div 2 hoppning: Rids på lokaltävling både för häst och ponny.
Deltagande klubb skall vara beredd att arrangera/vara medarrangör till en omgång. Om
arrangör saknas äger distriktet rätt att ändra datum för omgången eller avsluta serie i förtid
utan att bli återbetalningsskyldig av någon anmälningsavgift.
Uppklassning: I div 2 hoppning ponny gäller att ekipage inte får ha startat i LA under
föregående eller innevarande år. Undantaget är lektionsekipage förutsatt att de inte ridit i en
högre division tidigare under året. På häst finns ingen uppklassning.
Resultat: Lag måste ha godkänt resultat från tre ekipage, i annat fall blir laget uteslutet från
den/de omgångar som berörs. Godkänt resultat innebär att ekipage har startat.
Unghäst/Ungponny 5-och 6-årig ungponny får tävlas i Ponnyallsvenskan div 2. 6-årig
unghäst får tävlas i lag om den är kvalificerad till avd. A i resp. klass i hoppning enligt TR.
Slutsegrare: Det lag som fått flest poäng efter de tre omgångarna är totalsegrare i gruppen.
Skulle två eller fler lag hamna på samma poäng avgör placeringen i tredje omgången. Skulle
den vara samma, avgör placeringen i omgång två, därefter placeringen i omgång ett. Skulle
även den vara samma lika placeras lagen.
Häst/ponny får med annan ryttare delta i annan division.

Hoppserier
Equi Tours Senior JumpCup 2016
Hoppserie för mogna ryttare, rids på bana med teknikutförande motsvarande en 110 cm
hoppning men med 30 cm sänkta hinder, max 80 cm, bedömning traditionell
“laghoppning” se TR3 mom 320, endast en ryttare rider omhoppning. Rids i 2 omgångar
och en 3:e omg/final. Ryttare födda 1976 eller tidigare och får ej ha tävlat 120 cm eller
högre under 2011 eller senare.
Allianslag tillåtet, 1-3 ryttare kan lånas in från annan klubb men laget måste anmälas via
en klubb som tar ansvar för anmälan. Första pris resa för hela laget från Equi tours, mer
info kommer. Alla placerade lag i finalen erhåller SVELAND rosetter och plaketter.
Segrande laget får SVELAND-distriktstäcken. Minimum 10 lag krävs för att serien skall bli
av. Om fler än 16 lag anmäler sig delas gruppen i 2 zoner, 10 lag går då vidare till finalen.
Hoppkommittén har tolkningsrätt. Hösten 2016
Preliminära datum, omg 1 v.36, omg 2 v.40 och 3:e/final v.44
Hoppallsvenskan DIV 1 Häst, regional tävling
Bestämmelser på SvRF:s hemsida, och även anmälan sker till SvRF
Tidpunkt, v.13, v.16, v.19
Hoppallsvenskan DIV 1 Ponny, regional tävling. Koefficient i omgång 3 = 1,5
Bestämmelser på SvRF:s hemsida, men anmälan till Skånes RF enligt våra
gemensamma bestämmelser. Tidpunkt, v 10, 14, 17

Hoppallsvenskan Div 2 Häst, Höst 2016, lokal tävling
Tidpunkt, v 38, 41, 44. Tävlingen består av 3 (tre) omgångar. Svårighetsgrad:1,00m bed
A:1a för samtliga ekipage. Mom 320 laghoppning.
Det lag som fått flest poäng efter tre omgångar är totalsegrare i gruppen.

Hoppallsvenskan Div 2 Ponny, Höst 2016, lokal tävling
Tidpunkt, v 37, 40, 43
Anmälan och avgifter, För lag med fler än 4 deltagare betalas en startavgift på 130:-/ekipage till
arrangören på tävlingsplatsen.

Lagledaren ansvarar för anmälan av deltagare 5-8 i ponnylagen.
Lagledaren ansvarar för betalning av avgiften för deltagare 5-8 i ponnylagen
Deltagare, Ryttare får delta med olika ponnyer i Elit, Div 1 och Div 2.
Tävling: Varje lag består av 3-8 ekipage, varav de 3 bästa räknas. Klassen bör hållas på förmiddagen
och en framhoppningsklass bed A bör finnas innan laghoppningsklassen.
För att få starta i omhoppning skall ekipaget ha startat i grundomgången. Omgångar: Serien består av
3 (tre) omgångar. Svårighetsgrad LC (Kat A 0,60, Kat B 0,70, Kat C 0,80, Kat D 0,90) Bedömning:
Grundomgång bed A omhoppning bed A.
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 för beräkning av placering i omgången för att skilja de lag åt som efter
omhoppningen fått noll fel.
Lagdeltagare
8
7
6
5
4
3

Felfria

8
100%

7
88%
100%

6
75%
86%
100%

5
63%
71%
83%
100%

4
50%
57%
67%
80%
100%

3
38%
43%
50%
60%
75%
100%

C. Dressyren, grenspecifika bestämmelser
Unga hästar: TR gäller.
Ålder: Ryttare i ponnyserier till och med det året man fyller 20 enligt TR.
Individuell start: I dressyren är det obligatoriskt att även ha en individuell tävlan i
lagklassen.
Krav/uppklassning: För att få starta/inte få starta i dressyrserierna bedöms enligt TR, dvs.
resultaten/uppklassningen baseras på de sistnämnda 24 månaderna enligt TR II.
Preliminär laguppställning
Arrangör i grundserien ska redovisa den aktuella ställningen i serien, dvs. klubb som
arrangerar ska ta ut och presentera ställningen från förra omgången.
Preliminär laguppställning skall lämnas in tre dagar i förväg till arrangören. Ändringar kan
göras till sekretariatet senast 30 min innan lagklassen.
Arrangören har till uppgift att lotta startordningen på lagen och publicera senast 1 vecka före
tävling. De individuella ryttarna skall placeras sist i lagklassen.
En grupp kan ha högst 10 lag och lägst 5. Vid enbart en grupp är tredje omgången också lika
med final. I så fall går alla deltagande lag till final.
I annat fall går vid 2 grupper max 10 lag, dvs 5 lag per zon och vid 3 grupper max 9 lag, dvs 3
lag per zon till final. Lag måste bestå av minst tre ekipage.

Dressyrserier
Gaspari Lodge Senior DressageCup traditionell lagtävling med 3-4 ekipage varav 3
resultat räknas. Omgång 1-3 rids i LB:1 2015 till egen musik, CD uppmärkt med ryttarens
namn måste lämnas till domartornet senast 1 h före 1a start. Poäng lämnas även för det
konstnärliga. Allianslag tillåtet och klubben kan låna in 1-3 ryttare från annan klubb, laget
måste ha ett klubbnamn.

Ryttare födda 1976 eller tidigare får ej ha startat LA eller motsvarande klass under 2011
eller senare.
Första pris: Övernattning och middag på Gaspari Lodge/Gastro Gaspari för hela laget med
sina respektive, Mer info kommer! Alla placerade lag i finalen får rosetter, plaketter och
segrande laget får dessutom distriktets SVELAND serietäcken. Minimum 8 lag krävs för att
serien skall bli av. Vid fler än 10 lag rids omg1-2 i 2 olika zoner, till finalen v.44 går 10 lag,
5+5. Dressyrkommittén har tolkningsrätt. Mer info kommer till anmälda lag efter
anmälningstidens utgång. Rids Hösten 2016. v.34, 39 och final v.44
Dressyrallsvenskan DIV 1 Häst vår/höst 2016 (sk LAG-DM)
Lag DM LA & Msv B Hösten 2016 rids Lag DM v.32, v.37 och v.45
1. Tidpunkt:
Rids på regionala tävlingar under perioden april-november, LA serie på våren och MsvB serie
på hösten. Vid endast en zon är alla lag kvalificerade till final och resultat från alla tre
omgångarna räknas, omgång 3 har koefficient 2.
2. Anmälan och avgifter: Anmälan och avgifter enligt A Gemensamma bestämmelser.
3. Deltagare: Tävlingen är öppen enligt TR, allianser är ej tillåtna. Ryttare får endast starta
med en häst per lag. Ett ekipage/lag och omgång får starta i både Lag DM LA och Lag DM
Msv B. Övriga ekipage får endast starta i antingen LA eller Msv B.
Ekipage som under föregående och/eller innevarande år har startat Msv A eller högre får ej
starta i Lag DM LA.
4. Tävling:
Varje lag skall bestå av 3-4 ekipage. Deltagande lag äger rätt att ändra lagsammansättningen
vid varje omgång. I finallag och omgång 3 måste minst ett ekipage ha startat i omgång
1och/eller 2. Om lag i kval eller final är likaplacerade placeras det lag före vars sämst
placerade ekipage erhållit den högsta poängen i omgången. Hänsyn tas inte till redan
borträknade fjärdeekipage. Kan lagen efter kval och/eller final ej skiljas åt vid jämförelser av
tredjeekipaget går man vidare och jämför de andra placerade ekipagen, och därefter lagens
förstaplacerade ekipage. Kan lagen därefter ej skiljas åt förklaras de som likaplacerade. Om
lag efter de två kvalen, inför finalen är likaplacerade, placeras det lag före vars sämst
placerade ekipage erhållit den högsta poängen efter dessa bägge omgångar. Här tas ej hänsyn
till redan borträknade fjärdeekipaget.
6. Klasser:
Lag LA Kval + Final LA:4 2015 regional tävling
Lag Msv B Kval + Final Msv B:2 2006 regional tävling
Lagdeltagare har företräde i eventuell förklass
Lagens startordning vid kval och final lottas av arrangören.
Lagledaren bestämmer ekipagens startordning inom laget.
Startlistan för klassen skall vara sådan att målet med lagtävlan uppnås och att spänningen
bibehålls klassen igenom. Finalerna/omgång 3 skall dömas av tre domare.
Resultaten skall sändas till Skånes Ridsportförbund distrikt@skaneridsport.se med fullständig
redovisning för hela lagklassen omräknat i poäng direkt efter avslutad omgång.
Dressyrallsvenskan DIV 1 Ponny vår 2016
Bestämmelser finns på SvRF:s hemsida. Se http://www.ridsport.se/ klicka tävling – dressyr
– regler, välj SM-lag, ponnyallsvenskan. Regelsätts av SvRF men administreras enligt Skånes
gemensamma seriebestämmelser.
Dressyrallsvenskan, DIV 2 Ponny, höst 2016
Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under hösten 2016. v. 36, 39, 42.
Arrangör: Vid anmälan meddelar ni vilken omgång ni kan arrangera.
Deltagare: Tävlingen är öppen för ekipage startberättigade i LC.
Lektionsponny får starta med olika ryttare i de olika divisionerna.
Ryttare får starta med olika ponnyer i Elit, Div 1 och Div 2.

Ponny får delta i div.2 även om den gått elit eller div.1 med annan ryttare under innevarande
år.
Tävling: Tävlingen genomförs i två kvalomgångar. För att kvalificera sig till final måste
lagen starta båda kvalen. Varje lag består av 3-5 ekipage, varav de 3 bästa räknas.
Om lag består av 4-5 ekipage ska det ingå ponnyer från minst två kategorier.
Deltagande klubbar äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång.
Klasser: Omgång 1-2 är kvalomgångar och rids i LC:2 2015. Finalomgången rids i LB:1
2015. Individuellt deltagande i lagklassen är obligatorisk. Klassen rids i Clear Round, vid 58
% erhålles rosett.
Kvalifikation till final: Till final går mellan 8-10 lag sammanlagt beroende av antalet
grupper och startande Dressyrkommittén/kansliet avgör antalet inledningsvis vid
zonindelningen.
Final: I finalen startar lagen om från 0 poäng. Resultat för de 3 bästa i laget räknas. Vid 8
startande lag ges segrande lag 9 poäng, andra placerade 7,6,5.
Resultaten skall sändas till distrikt@skaneridsport.se med fullständig redovisning för hela
lagklassen direkt efter avslutad tävling.
Häst, Knock-Out, 2016 LC höst, se nedan
Häst, Knock-Out, 2016 LB höst, se nedan
Ponny, Knock-Out, 2016 LC vår, se nedan
Ponny, Knock-Out, 2016 LB vår, se nedan

BESTÄMMELSER FÖR KNOCKOUTDRESSYR 2016
Lagdressyr för Lätt C och Lätt B ekipage, ponny och häst.
Kvalen i Knockoutdressyr Lätt C rids i valfri Lätt C klass, finalen rids i Lätt C:2 2015
Kvalen i Knockoutdressyr Lätt B rids i valfri Lätt B klass, finalen rids i Lätt B:3 2015 om
arrangören har tillgång till bana 20x60 m, annars avgörs finalen i Lätt B:1 2006
Kvalen ponny rids under perioden mars – maj. Kvalen häst rids under perioden augusti - oktober.
Kvalomgångarna ska vara avklarade före 31 maj alternativt 30 oktober, kval och final ska lagens
startordning lottas av arrangören. Mer information kring hur vi hanterar tävlingsarrangemangen
praktisk kommer till deltagande lag direkt efter sista anmälningsdag 22/1 respektive 30/6.
Finalerna rids efter det att samtliga kval är avslutade. Finalerna rids på lokal tävling. I finallag
måste minst ett ekipage ha startat i minst en av kvalomgångarna.
Final HT 2016 KO LC häst v.44 Ängelholm, KO LB häst v.45 Malmö
Information till de anmälda lagen kommer i första hand på Skånes Ridsportförbunds hemsida
www.skaneridsport.se samt via e-mail.
Anmälningsavgift 400:- gäller för kval I samt även för kval II under förutsättning att laget gått
vidare. 100 :- samt 600:- för final, betalas till arrangerande klubb enligt proposition. Om något lag
mot förmodan väljer att avstå sin finalplats ersätts det laget inte.
Efteranmälan till en kostnad av 100:- extra (500:- ) över länk i mån av plats.
Lag består av fyra ekipage, resultat räknas på de tre bästa.
Lag får starta med tre ekipage. Samtliga ryttare i laget rider samma program.
Klubb får starta med högst två lag i Knockoutdressyr Lätt C samt med högst två lag i
Knockoutdressyr Lätt B.
Knockoutdressyren är upplagd ungefär som en tennisturnering. Skånes Ridsportförbunds
Dressyrkommitté lottar vilka lag som ska möta varandra. Lag A möter Lag B och Lag C möter
Lag D osv. Därefter sänds resultaten till dressyrkommittén, som meddelar de vinnande lagen vem
som ska mötas i nästa omgång (t.ex. Lag B och Lag C). Genom utslagning kommer man på så sätt
fram till vilka lag som möts i en gemensam final.
Lagen ansvarar ömsesidigt för kontakten med varandra och kommer överens om var och när de
ska mötas.
Godkända domare ska användas, dock ej hemmadomare. Överdomarrapport ska fyllas i och
skickas/scannas/mailas till Skånes Ridsportförbund. Knockoutdressyren är öppen enligt TR.

Undantag: Ryttare får endast starta en gång per lag och omgång. Häst/ponny får starta två gånger
på samma dag och gå med två olika ryttare. Om familjemedlem delar på häst får den starta med
bägge ryttarna i olika finaler ifall dessa går på samma plats, vid samma tillfälle, häst/ponny får
dock totalt göra max 2 starter/dag. Ekipage får endast ingå i ett lag. Ekipage som har startat i
Knockoutdressyr Lätt B 2016 får ej starta i Knockoutdressyr Lätt C 2016. Ryttare som under
föregående och/eller innevarande år har startat i Lätt A eller motsvarande högre klass får ej starta i
Knockoutdressyr Lätt C. Ryttare som under föregående och/eller innevarande år har startat i Msv
C, motsvarande högre klass, eller i FEI:s ponnyprogram får ej starta i Knockoutdressyr Lätt B.
Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget inför varje tävlingsomgång.
Ekipage som i en omgång deltagit i en klubbs lag I får ej i nästa omgång och/eller final ingå i
samma klubbs lag II eller omvänt.
Blir lag likaplacerade, placeras det lag före vars sämst placerade ekipage erhållit högst poäng.
Här tages ej hänsyn till redan borträknat fjärdeekipage.
Kan lagen i kval och/eller final ej skiljas åt genom jämförelse av de tredjeplacerade ekipagen, går
man vidare och jämför de andraplacerade ekipagen och därefter lagens förstaplacerade ekipage.
Kan lagen i kval fortfarande inte skiljas år får lagen mötas på nytt. I finalen räknas lagen som
likaplacerade. Finalerna ska dömas av två domare.
Anmälan se gemensamma bestämmelser
Priser se gemensamma bestämmelser
Resultaten ska sändas till Skånes Ridsportförbund, distrikt@skaneridsport.se med fullständig
redovisning av hela lagklassen. Ingen propositionsgranskningsavgift tas ut från arrangerande
klubb i KO serier förutom vid finalerna, däremot tas tävlingsavgiften ut från ryttaren via klubbens
resultatrapportering, 15:-/start enligt ordinarie rutiner vid tävling.

