Till arrangörer av allsvenskaserier
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. Ny arrangör tillsätts i samråd med distriktet.
Ekonomi
Det är viktigt att räkna budget på tävlingen.
Nya betalningsrutiner för 2022. Se separat info på hemsidan.
Priser
Viktigt att arrangören tar ansvar för att se till man har alla priser på plats på tävlingsdagen.
Vid arrangemang av tredje omgången skall priser från distriktet ha lämnats över senast en
vecka innan tävlingsdagen.
Resultat
Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall arrangerade förening skicka lagresultat till
Södermanlands Ridsportförbund via mail sodermanland@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 Södermanlands Ridsportförbunds hemsida.
Arrangemangen:
Arrangörerna beslutar om allsvenskan skall ridas inomhus eller utomhus. Önskvärt att de
omgångar som genomförs på utomhussäsongen rids utomhus.
Regler
TR är alltid grund för allt tävlande, allsvenskareglerna är för hanteringen av själva
lagtävlingen. Övriga regler enligt TR.
Viktigt att läsa igenom reglerna för respektive omgång som ni ska arrangera.
Startlistor
Om det var länge sedan ni arrangerade en lagtävling eller om ni är nya arrangörer. Prova att
skapa startlistor och mata in resultat på en testtävling i det program som ni ska använda på
tävlingsdagen. För att vara förberedda och hinna ställa eventuella frågor innan det är
tävlingsdag.
Frågor
Ni kan alltid höra av er till kansliet för frågor sodermanland@ridsport.se eller 0220-456 22,
456 24 alternativt er överdomare.

