BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2022
Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska
följa Svenska Ridsportförbundets målsättning med utvecklingsmodellen – Ridsportens
utvecklingsmodell – från ryttarmärken till mästerskapsmedalj. Du ska som ryttare kunna ta ett steg i
taget, känna dig komfortabel där och sedan våga gå vidare. De lägsta divisionerna är avsedda för de
lite mindre rutinerade ekipagen.
Syftet med divisioner kan sammanfattas i 5 punkter:
1. TRÄNA PÅ ATT RIDA I LAG
2. SKAPA GEMENSKAP, SAMMANHÅLLNING OCH LAGKÄNSLA
3. UTVECKLA SPORTMANNASKAP
4. LÄRA SIG ATT TA MED OCH MOTGÅNGAR
5. SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SKALL FÅ VARA MED
Dessutom ska tävlingarna vara attraktiva att arrangera för föreningarna, oavsett vilken omgång som
arrangeras. Det ska även vara bra tävlingsdagar där lagklassen är dagens huvudpunkt.
Regler enligt TR om inte annat anges.
Regler för div. 1 hoppning ponny och div. 1 dressyr ponny, sätts av SvRF och kan läsas på deras
hemsida.
Gemensamma bestämmelser (Hallands Ridsportförbund)
• Lagtävlingen är öppen för SvRF-anslutna föreningar tillhörande Hallands Ridsportförbund.
• Anmälan av ett lag innebär att föreningen ska vara beredd att arrangera en omgång, inom 24
månader, i den disciplin föreningen har anmält lag i.
• Föreningslag och allianslag är välkomna att anmäla lag.
• Vid många anmälda lag i någon division delas den serien i två grupper (norra resp. södra).
Gränsdragningen sker med hänsyn till gruppernas storlek. Regler avseende delad division
regleras under respektive disciplin.
• När serien inte delas rider alla lag tre omgångar, förutom div II Häst hoppning som rider två.
Under rådande omständigheter med Coronapandemin förbehåller vi oss rätten att dra ner de
berörda serier till färre omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna
sammanräknas och utgör lagens totala resultat. För att en serie ska räknas som fulltalig krävs
att det är 5 anmälda lag i hoppningen och 4 anmälda lag i dressyr.
• Om en division behöver delas och det inte finns tillräckligt med arrangörer för två serier kan
distriktet begränsa antalet lag från samma klubb.
• Vid delad serie går 50 % (avrundat uppåt) av antalet startande lag vid första omgången från
varje grupp som sammanlagt efter 3 omgångar erhållit flest poäng till en final. I en final börjar
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samtliga lag på 0 poäng. Lag som erhållit lika många poäng efter de första tre omgångarna ska
räknas som lika placerade.
Vid ev. begränsning av antalet startande i klass före lagklassen/erna, ska lagdeltagare + ev.
reserver ges företräde.
Traditionell ponnykategoriindelning ska användas (kat A, kat B, kat C och kat. D).
Defilering till fots kan genomföras före lagklassens första start och beslutas av den
arrangerande klubben och ska klart framgå i ryttarmeddelandet.
Brott mot distriktets regler avseende divisionerna och TR leder till att ekipaget utesluts ur
laget och från den aktuella omgången.
Protest, ska vara skriftlig, och inlämnad SENAST 30 minuter efter att lagklassens resultat
publicerats på Equipe eller på tävlingsplatsen.

Anmälan och avgifter
• Anmälan ska ske enligt anvisningar på Hallands Ridsportförbunds hemsida:
för vårens division senast den 1 februari och för höstens senast den 1 juli.
• Den av distriktet fastställda anmälningsavgiften 1600 kr faktureras av Hallands
Ridsportförbund. Lagavgiften ska vara betald innan första omgången startar och
täcker samtliga 3 omgångar. Vid en final (sker endast om en division måste delas på två
zoner), faktureras kvalificerade lag med 550 kr. Denna avgift ska vara betald innan
finaldagen.
• Sent inkommen anmälan, i mån av plats, = efteranmälan, medför en extra avgift på 500
kr/lag.
• Lag som är anmält räknas som startanmält. Avanmälan skall ske till respektive arrangör för
varje omgång:
-hoppning, senast 1 timme innan lagklassen startar
-dressyr, samma dag som laguppställningen ska vara inlämnad, enl. propositionen
• Vid utebliven avanmälan har arrangören rätt att ta ut en avgift på 500: -/lag.
• Lag som missar någon/några omgångar får ändå delta i divisionen. Vid utebliven start/missad
start får man 0 (noll) poäng.
• Det får inte tas ut några individuella efteranmälningsavgifter i lagklasserna.
Lag/Lagsammansättning
• Lagledaren ska vara minst 18 år och föra lagets talan.
• Förening får anmäla flera lag/division.
• Laget skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas. Det finns två
varianter av lag att anmäla:
Föreningslag – alla ekipagen i laget, tävlar för samma förening. I ett föreningslag är det
tillåtet att låna in EN ryttare från annan förening (inom Hallands distrikt) som inte har lag i
den aktuella divisionen. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av styrelsemedlem i de båda
klubbarna samt skriftligt skickas till/lämnas till arrangerande klubb och till distriktets kansli
senast kl. 20.00 kvällen innan lagklassen går. Det ska klart framgå: vilken klubb som lånar ut
till vilken klubb, ryttarens namn med licensnummer, hästen/ponnyns namn med
licensnummer och vilken division det gäller. Gäller inte div 1 ponny hoppning se specifika
regler.
Allianslag - alla ekipagen i laget kan komma från olika föreningar (inom Hallands distrikt)
som inte har anmält lag i den aktuella divisionen. Dessa ekipage tävlar individuellt för sin
ordinarie förening. Betalningsansvarig måste utses och anges vid anmälan! Allianslag är inte
tillåtet i division 1 dressyr ponny och division 1 hoppning ponny (pga. kval vidare).
• Lagets sammansättning och lagledare får ändras inför varje omgång.
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Inför varje omgång lottas startordningen av lagen. Lagekipagen lottas/sorteras enligt
laguppställningen av funktion i app-Equipe. OBS! För dressyr, ponny, sker startordningen
blandat (inte kategorivis), utifrån inlämnad laguppställning (klassinställning i app-Equipe
under Reglementet, Alla kategorier tillsammans).
Ekipage får delta i olika divisioner under samma år under förutsättning att ponny/häst
uppfyller behörighetskraven för respektive division.

Ryttare
• Ryttare får delta med max en häst/ponny per lag. Har föreningen flera lag i aktuell division,
får samma ryttare delta med en häst/ponny i varje lag.

Ponny/Häst
• Ponny/häst får endast starta en gång per divisionsomgång.
• Ponny/häst som tävlas av flera i samma familj, får starta i olika divisioner oavsett resultat och
placering.
• Lektionsponny/häst får starta i olika divisioner oavsett resultat och placering.
• Vid ägarbyte, inom en 6 månaders-period före aktuell omgången, är det tillåtet att starta,
oavsett ponny/häst tidigare resultat. Undantag: Om du som ny ägare tidigare har lånat din
ponny/häst gäller de grenspecifika reglerna. Ägarbyte ska kunna verifieras.
Poängberäkning
• Vid alla omgångar erhåller lagen poäng enligt följande: segrande lag erhåller poäng lika med
antalet anmälda lag till Distriktet, plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med
antalet anmälda lag till Distriktet, minus ett (-1) och därefter i fallande skala (exempel: 8
anmälda lag ger en poängskala vid varje omgång på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p).
• Om två eller flera lag i omg. 1,2 eller 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika
placerade och erhåller båda samma poäng. (exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda
lagen 9 p, ingen tvåa, och 3:e placerade laget får då 6p).
• Om två eller flera lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma avgör 3:e
omgångens lagresultat om även dessa är lika avgör andra omgångens lagresultat. Om även
dessa är lika avgör första omgångens lagresultat. Om inte detta skiljer lagen åt, räknas de
som likaplacerade.
• Övriga poängregler se under respektive gren.
Priser
• Antal anmälda lag till Distriktet avgör antal placerade lag (enligt TR) i samtliga omgångar och
totalen. Antal placerade i en extra final styrs av TR.
• I samtliga omgångar delas rosett och plakett ut till de placerade lagdeltagarna. Till de totalt
placerade lagen delas pokal (placerade 1, 2 och 3, enligt TR), rosett och hederspriser ut.
Samtliga priser erhålls från Hallands Ridsportförbund. Överblivna priser ska lämnas tillbaka
till distriktet direkt efter avslutat tävling.
• Eventuella sponsorer till lagklassen ska få marknadsföra sig på tävlingsplatsen.
• Prisutdelning för lagklassen ska ske separat och gärna det segrande laget till häst, övriga
placerade till fots.
• Prisutdelning i lagklassen ska ske i direkt anslutning till att sista lagryttaren har ridit.
• Där individuell start i lagklassen krävs, står arrangören för priser till de placerade.
Proposition

•

Propositionen skall vara färdig för godkännande senast 5 veckor före varje omgång.
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ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN
Allmänna bestämmelser, dressyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmälningsavgifterna för individuell start i lagklassen fastställs av distriktet och skall vara
densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser
för varje division.
Korrekt ifylld laguppställningen, görs på särskild blankett som finns på distriktets hemsida,
skickas till respektive arrangör enligt anvisningar i propositionen.
Lämnas inte laguppställningen in i tid, enligt propositionen, räknas laget som efteranmält och
ska starta först.
Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme (60 minuter) innan
lagklassens (vid 2 lagklasser, räknas den som startar först) början vid aktuell omgång.
I lagklasser där icke lagryttare finns anmälda, ska lagryttarnas starttider prioriteras och får
inte krocka.
Tävlingen ska vid div. 1, 2, 3 häst samt div. 2 ponny hållas på dubbla banor. Vid få anmälda
lag kan tävlingen hållas på en bana, detta kan endast ske efter godkännande av Hallands
Ridsportförbunds tävlingssektion.
Framridningsklass skall finnas i div 1 och 2. Det är positivt om även div 3 kan erbjudas detta.
Fasta starttider ska publiceras på Equipe online senast kl. 20 dagen innan tävlingen.
Individuell start i lagklassen är obligatorisk i division 1, 2 och 3 (ponny och häst).
Lagresultatet beräknas av den sammanlagda summan av de 3 högsta procenten, med 3
decimaler.
Start med endast 2 ekipage i div. 1 häst, div 2 häst och ponny samt div 3 häst räknas som
genomförd omgång och resultatet för 3:e ryttaren sätts till 0 (noll).
I division med olika program får ej fulltaliga lag (färre än 4) fördela ekipagen valfritt mellan
programmen.

Specifika bestämmelser för Division 1 Dressyr, Ponny
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: **
• Program omgång 1 – 2: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (LA)
• Program omgång 3: LA:P1 2004
• Individuell anmälningsavgift: 320 kr (obligatorisk start)
OBS! Se fullständiga regler här:
Specifika bestämmelser för Division 2 Dressyr, Ponny
• Tidpunkt: Höst
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Program alla omgångar: LC:2 2015 (två ryttare), LB:1 2019 (två ryttare)
• Individuell anmälningsavgift: 250 kr (obligatorisk start)
• Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 65 % eller mer i LA:P1 eller FEI:s program
inom en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de
gemensamma reglerna under Ponny/häst.
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Specifika bestämmelser för Division 3 Dressyr, Ponny
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10
• Program alla omgångar: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat. 2012
• Individuell anmälningsavgift: 200 kr (obligatorisk start)
• Länk till program som ska ridas: https://www.ridsport.se/globalassets/svenskaridsportforbundet/dokument/tavling/dressyrprogram/ryttartest-latt-klass-4-ryttare.pdf
• Länk till programläsning av Inledande klass: https://www.ridsport.se/globalassets/svenskaridsportforbundet/dokument/tavling/dressyrprogram/programlasning-av-ryttartest-lattklass-4-ryttare.pdf
• Länk till bedömningsprotokoll Ryttartest: https://www.ridsport.se/globalassets/svenskaridsportforbundet/dokument/tavling/dressyrprogram/protokoll-ryttartest_2016.pdf
• Anvisningar för Ryttartest och Dressyrryttartest:
https://www.ridsport.se/globalassets/87e45fd63d9545868f9c3bbcad509d98/anvisningarryttartest.pdf
• Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 65 % eller mer i LA eller högre inom en 6månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma
reglerna under Ponny/häst.
• Övriga upplysningar:
Laget skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas.
Utrustning enligt TR, med undantag av att ryttarna ska bära spö.
Omgång 1, 2 och 3 (final) döms av två domare gemensamt.
Programläsare får finnas, varje lag ansvarar själva för detta.

Specifika bestämmelser för Division 1 Dressyr, Häst
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus. **
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Program alla omgångar: Msv C:1 2018 (två ryttare), Msv B:1 2019 (två ryttare)
• Individuell anmälningsavgift: 370 kr (Msv. C), 370 kr (Msv. B) (obligatorisk start)
• Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 65 % eller mer i Msv A eller högre inom en 6månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma
reglerna under Ponny/häst.

Specifika bestämmelser för Division 2 Dressyr, Häst
• Tidpunkt: Höst
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Program alla omgångar: LB:2 2016 (två ryttare), LA:3 2013 (två ryttare)
• Individuell anmälningsavgift: 300 kr (obligatorisk start)
• Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 65 % eller mer i Msv C eller startat Msv B under
en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma
reglerna under Ponny/häst.
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Specifika bestämmelser för Division 3 Dressyr, Häst
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Program alla omgångar: LC:1 2015 (två ryttare), LB:1 2019 (två ryttare).
• Individuell anmälningsavgift: 250 kr (obligatorisk start)
• Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 65 % eller mer i LA eller startat Msv C under en
6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma
reglerna under Ponny/häst.
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ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR HOPPALLSVENSKAN
Allmänna bestämmelser
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Anmälningsavgifterna för individuell start (division 3) bestäms av distriktet och skall vara
densamma i samtliga omgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje
division.
Tidtagningen ska vara elektronisk, undantaget division 3.
I propositionen ska det finnas en klass (eller använd lista 987) där lagryttarna och reserver
anmäler sig i, som inte är anmäld till andra klasser på tävlingen.
Individuell start är obligatorisk i omgångar med Inverkansbedömning (bed. A).
Arrangerande förening bestämmer själv antalet kringklasser för tävlingsdagen, utöver
lagklass. Förklass/er ska inte överstiga lagklassens höjd. Lagklassen ska gå på en attraktiv tid
under dagen och ska bara bestå av lagryttare. Hänsyn ska tas till antalet anmälda lag.
Laguppställning ska lämnas in senast 10 minuter efter det att sista, tänkta, lagekipage gått i
mål i förklassen.
Resultatet räknas enligt TR:s regler för lagklasser.
Hallands RF förordar utbildade inverkansdomare i division 3 hoppning, men det finns en
generell dispens (20110203) från SvRFs hoppkommitté, för A- och B-tränare i hoppning att
döma inverkan.
6-årig ponny/häst får tävla i lag om den är kvalificerad till avd. A, d.v.s. två felfria rundor på
aktuell höjd det år den blir 6 år. I division 3 bed. A får 4, 5 och 6-årig ponny/häst delta utan
att ha uppnått kvalreglerna (två felfria rundor på aktuell höjd).

Specifika bestämmelser för Division 1 Hoppning, Ponny (SvRF)
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: **
För fullständiga regler: Klicka här
Inlåningsblankett: Klicka här

Specifika bestämmelser för Division 2 Hoppning, Ponny:
• Tidpunkt: Höst
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Klass alla omgångar: LC bed. A:1a
• Vid en ev. omhoppning får hindren höjas max 5cm.
• Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LA avd. A eller startat högre klass
under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma reglerna
under Ponny/häst.

Specifika bestämmelser för Division 3 Hoppning, Ponny
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 16
• Klass alla omgångar: LD bed. A: inverkan
• Individuell start obligatorisk: 200 kr (obligatorisk start)
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Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LB avd. A eller startat högre klass
under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma reglerna
under Ponny/häst.

Specifika bestämmelser för Division 2 Hoppning Häst (endast 2 omgångar)
• Tidpunkt: Höst
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20
• Klass alla omgångar: 1.00 bed. A:1a (två ryttare), 1.10 bed. A:1a (två ryttare)
• Vid en ev. omhoppning får hindren höjas max 5cm i omgång 2 och i en ev. final.
• Vid tre ryttare i laget väljer man själv höjd.
• Behöriga: Häst, oavsett ryttare, får inte ha placering i 1.30 eller högre klass inom en 6månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma reglerna under
Ponny/häst.

Specifika bestämmelser för Division 3 Hoppning Häst
• Tidpunkt: Vår
• Tävlingsstatus: *
• Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 16
• Klass omgång 1 och 2: 0.90 bed. A: inverkan (två ryttare), 1.00 bed. A: inverkan (två ryttare)
• Klass omgång 3 (och ev. final): 0.90 bed. A:1a (två ryttare), 1.00 bed. A:1a (två ryttare)
• Individuell start: 200 kr (omg. 1 och 2)
• Vid tre ryttare i laget väljer man själv höjd.
• Behöriga: Häst, oavsett ryttare, får inte ha placering i 1.20 eller högre klass inom en 6månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma reglerna under
Ponny/häst.
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