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Hoppning
Lagserierna är öppna för klubbar/föreningar som är anslutna till
Västerbottens ridsportsförbund.
De föreningar som deltar med lag i någon av divisionerna, som arrangeras
av distriktet, ska kunna arrangera tävling i divisionen/alt. medarrangör till
tävling.
Varje division avgörs genom 3 separata deltävlingar (omgångar)
lokal/regional tävling
Klubb får låna en (1) ryttare från klubb som saknar lag i aktuell serie. Denna
ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan
ska tillstrykas av ordförande i de båda klubbar samt vara Västerbottens
Ridsportförbunds kansli tillhanda innan anmälan före första omgång utgång
Det är tillåtet med allianslag tillsammans med andra föreningar tillhörande
Västerbottens ridsportförbund som inte har lag i aktuell serie. Sådan allians
ska godkännas av hoppansvarig i Västerbottens ridsportförbund och
anmälas skriftligt innan anmälningstiden utgång i aktuell serie.
Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering.
Lagdeltagarna skall vara anmälda på arrangörens utsatta tid, se propp.
Ekipage får inte under innevarande år startat i en högre serie.
Ryttare får endast delta med en ponny i varje lagomgång.
Ponny får endast starta en gång i varje lagomgång.
Om klubben har flera lag i samma serie får ryttaren delta i alla lagen men
med olika hästar.
Varje lag består av 3 - 4 ekipage. De tre bästa resultaten räknas varje
omgång.
Lagledare skall anges i anmälan med namn, mobil och epostadress.
Lagledaren ska vara 18 år eller äldre
Anmälan senast: 30 april 2022
Ange lagledare och klubb i anmälan till vasterbotten@ridsport.se
800 kr/hela serien som faktureras för första omgång
300 kr/för en omgång som faktureras i efterhand
Vid färre än 3 lag anmälda till serien ställs serien in det aktuella året. OBS! Om lag
faller bort under pågående serie så går omg 2 och finalomgång även med 2

lag, dock inte om det bara är ett lag till start då står det kvarvarande laget
som segrare i omgången/finalen
Lagledaren anmäler laguppställningen enligt arrangörernas anvisningar.

Omgångar
Klasser

Avanmälan görs till respektive omgång senast 4 veckor före tävlingsdag,
lagavgiften är inte åter betalningsbar.
Efteranmälan kan endast göras i mån av plats mot en extra avgift på 300
kronor.
Omg 1 v 26 Lappmarks R, omg 2 v 27 Stöcke PF och final v 34 Vindelns RK
Omg 1 L:C, Omg 2 L:C +5, Final L:B. Alla klasser avgörs i bedömning A:1a.

Poängberäkning Segraren får ett poäng mer än antalet startande lag i första omgången, 2:an
får ett poäng mindre än antalet startande lag – sen går det neråt 1 p per
placering.
Omgång 3 har koefficient 1,5.
Segrare är det lag som efter omgång 3 har högst poäng.
Om två eller flera lag fått samma poäng efter tredje omgången vinner det
lag som fått den bästa placeringen i omgång 3.
Startordning

Lagtävlingen ingår i ordinarie klass. Ryttare kan starta både individuellt och i
lag. Lagdeltagarna startar först i klassen.
Lagens deltagare ska publiceras/eller sättas upp på en lapp på
tävlingsplatsen samma dag som tävlingen pågår.

Resultat

Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall lagresultat skickas till
Västerbottens Ridsportförbund via E-post vasterbotten@ridsport.se + nästa
arrangör.
Distriktet sammanställer resultaten och uppdaterar hemsidan med dessa
snarast möjligt efter att de rapporterats.
Bifoga gärna ett kort på slutsegrande lag.
Omgång 1-3
Placerade lag får distriktsrosett och plakett.
Slutsegrare:
Segrande lag erhåller täcke
Placerade lag i slutomgång erhåller rosett, plakett.
Distriktet skickar priser till arrangörerna i början av säsongen till
arrangörens samtliga lagomgångar. Arrangören sänder sedan tillbaka
överblivna priser till distriktet senast 1 november samma år. Ej återskickade
priser debiteras med 500:-/serie.
DTS och styrelsen
TS ordförande Christina Mattsson 0703980247
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