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Förord 
I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för 
distriktsmästerskap och lagtävlingar i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens regler 
presenteras i ett separat regelverk. Lagtävlingar för division 1 och högre presenteras även de i 
separata regelverk, på Västerbottens ridsportförbunds hemsida för lag/cuper som genomförs i 
samarbete och för de lagserier där Svenska ridsportförbundet styr reglerna finns dem att ta del av 
på Svenska ridsportförbundets hemsida.  
Allmänna bestämmelser för tävlingar finns i Tävlingsreglementen (TR). Information om övriga 
cuper, lagtävlingar och mästerskap finns även på Svenska Ridsportförbundets hemsida 
www.ridsport.se  
 
Vi hoppas att denna regelbok ska underlätta för dig genom att hitta den information som du 
behöver vid olika tävlingsarrangemang. Det är inte enkelt att skriva entydiga regler och 
bestämmelser som fungerar i alla tänkbara situationer. Reglerna måste testas i verkligheten. För att 
regelboken ska kunna fylla sin funktion på bästa möjliga sätt är dialogen mellan oss i 
tävlingssektionen som formar regler och er som använder er av boken av stor vikt.  
 
Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl 
Regelboken som Tävlingsreglementet.  
Kontaktuppgifter till Tävlingssektionen och grenledarna hittar du på hemsidan: 
www.ridsport.se/norrbotten 
 
Tävlingssektionen 
Norrbottens Ridsportförbund  
 
 
Senaste revidering gjord 2023-01-24 
 
 
 
 
 
 
Observera!  
Vid tvist om regler har  
Norrbottens Ridsportförbunds  
tävlingssektion tolkningsrätt. 
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DISTRIKTSMÄSTERSKAP - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Arrangemang Distriktet ska årligen arrangera Distriktsmästerskap (DM) i minst 
två grenar. DM arrangeras på en 3* eller 2* tävling. Klasser i vilka 
DM ingår får vara öppna för alla startberättigade ekipagen oavsett 
berättigande att delta i DM. När DM-tävling hålls i distriktet får inte 
en annan tävling i samma gren anordnas inom distriktet. 

Arrangörens åtagande Skapa separat resultatlista i direkt anslutning till klassen. 
Rapportera in resultatet till distriktet omgående. 
Fotografera respektive vinnande ekipage, alternativt samtliga 
medaljörer och skicka in detta till kansli för publicering. 
 
I god tid innan tävlingen ordna så priser finns på plats. Distriktet tar  
fram så det finns att hämta eller distribueras via kansliet. 

År/tidsperiod Rids helst på tävling arrangerad utomhus och gärna ponny och häst 
under samma helg/tävling. Gärna andra halvan av tävlingsåret. 

Öppen för Ryttare/ekipage får delta i DM i endast ett distrikt under ett och 
samma år. Distriktsmästerskapet är endast öppet för ryttare tävlande 
för klubb ansluten till Norrbottens distriktet enligt mom 122:2 i TR. 
 
Ekipage får ej delta i både S-DM och J/YR-DM i samma gren 
under samma kalenderår men ekipage får delta både i hoppning och 
dressyr. Ryttare får delta i både S-DM och J/YR-DM i samma gren 
under samma kalenderår med olika hästar. DM–klasserna kan vara 
öppna även för andra ekipage som inte deltar i DM.   
 
Ryttare får delta med max två hästar/ponnyer per DM-kategori 
(dvs. ponnykategori, J/YR, S) Ryttaren kan dock delta med olika 
hästar/ponnyer i de olika DM-kategorierna i samma gren, men 
hästryttare ska innan första start meddela sekretariatet med vilken 
häst ryttaren avser delta med i J/YR respektive Senior. 
 
Häst/Ponny får vid DM endast delta under en ryttare i samma 
klass. DM är öppen för alla startberättigade hästar/ponnyer. Ryttare 
får i dressyr och hoppning delta med samma ponny. 

Priser: DM-priserna delas i kategorier häst Senior, Junior/Young Rider, 
ponny kat B, kat C och kat D. 
 
Pris                                            Bekostas av 
DM-täcke till segraren  Distriktet 
DM-medaljer till 1a – 3e placerad Distriktet 
Distriktsrosetter till 1a – 3e placerad Distriktet 
 
Premie till Senior häst  
Guldmedaljör: 1000 kr 
Silvermedaljör:700 kr 
Bronsmedaljör: 300 kr  
Premie till Junior/YR häst  
Guldmedaljör: 500 kr 
Silvermedaljör: 300 kr 
Bronsmedaljör:200 kr   
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Prisutdelning ska helst ske avsuttet och med häst på banan för 
uppsittning och ärevarv efter prisutdelningen. Om möjligt 
använd prispall. DM-priserna bekostas av och införskaffas av 
Tävlingssektionen i Norrbottens Ridsportförbund. Utbetalning av 
DM-premier görs av tävlingsarrangören via TDB i direkt 
anslutning till tävlingstillfället. Tävlingsarrangören fakturerar 
distriktet för DM-premiernas utbetalda belopp. 

DM-täcken, DM-rosetter och DM–medaljer ska utdelas oavsett 
antal startande i kategorin. Dock ska ryttaren ha genomfört 
ritten/ritterna. För att få ta emot medalj ska ekipaget finnas på plats 
på prisutdelningen. Dressyr: Ekipage måste ha genomfört klassen i 
DM med en procent på minst 58%  

 Resultat Resultat ska en separat resultatlista för DM upprättas och skickas till 
norrbotten@ridsport.se och distriktets hoppgrenledare på häst. 

Anmälan Ingen separat anmälan behövs till DM, de ryttare som rider för 
klubb i distriktet i den klass som enligt proposition är DM-klass 
deltar automatiskt i DM. Däremot måste eventuella juniorer/YR 
anmäla i förväg om de vill rida DM bland seniorer, annars är man 
automatiskt med i sin åldersgrupp. 

Plats och tidpunkt Detta anges i respektive arrangörs proposition samt på distriktets 
hemsida. Helst rids DM för både juniorer/YR och seniorer vid 
samma tävling men kan också läggas på två separata tävlingar. 

Startordning Startlistan ska lottas så att DM ekipage läggs sist för att göra det 
lättare att följa resultatet under klassen. 

Resultat- poängräkning DM-medalj utdelas till de tre främsta oavsett antal startande. Dock 
ska ritten vara genomförd. 
Separat prislista tas fram av arrangören i aktuell klass. 
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Regler för DM Hopp Häst 2023 
Klasser/bed Häst Junior/YR 1,10 m bed A1:a 

Häst Senior 1,20 m bed A1:a  
Önskvärt att dessa klasser ligger på olika dagar. Detta beroende på att det 
är en öppen klass och risk finns för att en häst kan komma att gå dubbla 
omhoppningar. Tidtagningen ska vara automatisk.  

Resultat- 
poängräkning 

Ingen separat poängberäkning. Omhoppning sker om medaljer; har två 
eller flera ekipage lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning om 
segern. Om så behövs ska omhoppning även äga rum om 2:a och 3:e 
plats. Omhoppning om guldmedalj sker alltid sist. Ekipage med lika antal 
fel som ej deltagit i omhoppning skiljs åt genom tiderna i grundomgången. 

 
Regler för DM Hopp Ponny 2023 
Allmänna 
bestämmelser 

Ingen sammanslagning görs mellan kategorier i den separata prislistan. 
Vid sammanslagen startlista så separeras den per kategori innan den 
separata resultatlistan görs. 

Klasser/bed Ponny Kat B 80 bed A:1a Ponny  
Kat C och D 90, 100 bed A:1a 

Resultat- 
poängräkning 

Ingen separat poängberäkning. Omhoppning sker om medaljer; har två 
eller flera ekipage lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning om 
segern. Om så behövs ska omhoppning även äga rum om 2:a och 3:e 
plats. Omhoppning om guldmedalj sker alltid sist. Ekipage med lika antal 
fel som ej deltagit i omhoppning skiljs åt genom tiderna i grundomgången. 

 
Regler för DM Dressyr häst 2023 
Allmänna 
bestämmelser 

DM-klasser kan med fördel dömas av fler än en domare.    

Anmälan Junior/YR anmäler i förväg om de vill rida DM bland seniorer, annars är 
man automatiskt med i sin åldersgrupp. 

Klasser/bed För häst avgörs mästerskapet i en klass enligt nedan. 
Häst Junior/YR LA:4 
Häst Senior  MSVC:1 
DM-klassen bör läggas på en attraktiv tid under tävlingsdagen för att 
många ska ha möjlighet att titta.  

Resultat- 
poängräkning 

DM-medalj utdelas till de tre främsta oavsett antal startande. Dock ska 
ritten vara genomförd. 
Gemensamt för båda grupperna ovan gäller att ekipaget ska uppnå 58% 
för att erhålla medalj. 
Separat prislista tas fram av arrangören i aktuell klass. 

 
Regler för DM Dressyr ponny 2023 
Öppet för Rids i kategorierna: 

Ponnykategorierna B, C och D.  
Klasser/bed Ponny Kat B    Lätt B:1 2019 

Ponny Kat C   LA:1 2017 
Ponny Kat D   Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 
2013 

Resultat- 
poängräkning 

Gemensamt för alla grupper ovan gäller att ekipaget ska uppnå 58% för 
att erhålla medalj. 
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ALLSVENSKAN DIV 2, 3 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Arrangemang Vilka lagserier som ska genomföras fastställs av distriktets tävlingssektion för 
varje år. Division 2 bör gå på 2* tävling. Div 3 kan gå på 1* Div 2 helst på 
meeting om möjlighet finns. 
I alla lagserier är det klubbarna som står för bildandet av lag eller allianslag. 
Elit och div 1; se bestämmelser för varje serie.  

Deltagande lag och datum publiceras på distriktets hemsida.  

Division 2 rids på årets andra halva och ska vara avslutad senast 30 
november. 

Division 3 genomförs på årets första halva och ska vara avslutat senast 30 
juni. 

Arrangörens 
åtagande 

Arrangör av division ska arrangera defilering till fots innan lagklass med 
presentation av klubb och lagdeltagare. Omgående leverera resultat till 
distriktets kansli, samt till nästa omgångs förening, efter genomförd omgång. 
Vid sista omgången leverera foto på vinnande lag till kansliet. Att i god tid 
innan tävlingshelgen förse sig med priser från kansliet. 

Anmälan Anmälan ska sändas till distriktet enligt utsatt sista anmälningsdatum, se 
aktuell information på distriktets hemsida. Giltig anmälan ska åtföljas av 
anmälningsavgift på 1000kr/lag på BG: 569-6646.  
Ange klubb, serie och lag vid betalning. Laget anmäler deltagare i sekretariatet 
senast på tävlingsdagens morgon. Det går inte att i efterhand ange 
lagmedlemmar. 

Lagets 
sammansättning 

Lagen ska bestå av tre eller fyra ekipage, men bara 3 resultat räknas. Lagens 
sammansättning får ändras inför varje omgång.  

En klubb kan anmäla flera lag i samma lagserie. Om ponnylag består av fyra 
ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier  

Ekipage: Ekipage får ej ha startat Div. 1 eller Elit under samma år och 
därefter starta Div.2 och Div. 3. Ekipage får delta i både Div. 2 och Div. 3 
under samma år i samma gren. Ekipage som ingår i laget får som högst startat 
med godkänt resultat (ej utesluten eller utgått) i klasser en nivå högre än 
högsta nivå på divisionen (Under föregående eller innevarande kalenderår, 
fram till dagen innan början av serien). Ex divisionen omgång 3 rids i LB då 
får ekipaget inte startat MSVB med godkänt resultat.  

 
Ryttare: Ryttare får starta endast en häst/ponny per lagomgång i ett lag. Ifall 
klubben har fler anmälda lag i en serie/lag i olika serier får ryttaren delta i 
dessa lag men med olika hästar/ponnyer.  
 
Häst/ponny: Hästen/ponnyn är kvalificerad att starta i laget ifall den är 
kvalificerad att starta i klassen. TR gäller för antal starter för ponny/häst. Om 
klubben har två lag får ponny starta i båda lagen med olika ryttare. 
Lagomgång: En häst/ponny får delta med en ryttare per lagomgång i en 
lagserie. En ridskolehäst/ponny får dock delta i en lagomgång med två olika 
ryttare i olika lag i samma serie.  
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Allianslag Allianslag får bildas av två föreningar inom distriktet för att öka 
förutsättningarna för lagtävlingar. Alliansansökan måste godkännas av 
distriktets tävlingssektion innan seriens första omgång.  
Ifall klubben ämnar söka om dispens för bildandet av allianslag skickar 
tävlingsledaren e-post till tävlingssektionen. Två inlånade ekipage betraktas 
som allians vilket måste ansökas i förväg hos distriktet 

Laget kan tillfälligt låna in ett ekipage från en annan klubb ifall laget inte är 
fulltalig (4 ekipage) med förutsättning att det inte finns övriga startande från 
den egna klubben i klassen. 

Seriens 
genomförande 

För att genomföra en lagserie i hoppning eller dressyr krävs att minst tre lag 
vara anmälda till serien. Om lagserie ställs in ska anmält lag erbjudas att flytta 
sin anmälan till annan serie om lagserien ej är påbörjad, alternativt få sin 
anmälningsavgift återbetald. 
 
Anmält lag ska genomföra alla tre lagomgångar. Om laget inte kan starta i 
någon av omgångarna 1/2/3 anses laget ha utgått ur serien.  
 
Genomförandet av totalserien: Startordningen för laget bestäms utifrån 
respektive TR. Laget anses ha genomfört lagomgången och lagresultatet 
räknas när minst tre ekipage har kommit till start.  
 
Segrande lag utses utifrån poängtabell efter 3:dje omgången. Separat 
prisutdelning genomförs. 

Priser:  Priser                               Bekostas av 
Omg 1-3:    Prisrosett enligt placering, TR                         Distriktet 
    
Totalserie:    Ländtäcke                                           Distriktet 
 Distriktsrosetter enligt placering i TR       Distriktet 
 
Finalomgången har prisutdelning på omgång 3 och totalserien. 
Distriktsrosetter delas ut till samtliga placerade lag enligt TR i separat 
prisutdelning vid samtliga omgångarna, omgång 1-3. Max 4 prisrosetter till 
placerade lag delas ut per omgång 

Priser seriesegrare Distriktsrosett utdelas till 1:a-3:e placerade. Max 4 rosetter/lag delas ut. 
Segrande lag Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen 

lika placerade. Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma 
poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Därefter avgörs det av 
antal fel i de tre grundomgångarna.  
 
Segrande är det lag som efter de tre omgångarna erhållit högst poäng. Om två 
eller flera lag erhållit samma poäng avgör sammanlagda antal fel i 
grundomgångarna i omgång 1-3. Är även de felen lika avgör placeringen i 
omgång 3. 
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Regler för Division 2 och 3 hoppning Häst 

Lagtävlans 
genomförande 

 

Observera att det alltid är lagets sammanlagda resultat som räknas. Har laget gått 
till omhoppning med tre nollade ekipage ska även det fjärde ekipaget hoppa 
omhoppningen. Ny räkning börjar vid omhoppningen. Därmed kan ett ekipage 
som blivit uteslutet i grunden, bidra med en nolla till lagets tre bästa resultat 
efter omhoppningen. Om lagryttarnas resultaträkning se TR. 

Klasser Division 2:  
Omg. 1, 2 och 3 - Alla ryttare rider 1.10 bed. A1:a.   
 
Divison 3: 
Omg. 1 90cm 
Omg 2 och 3 Alla ryttare rider 1,00 m med bed. A:1a   

Poängberäkning Omgång 1 och 2    Omgång 3 
1:a             12,0p    1:a             18,0 p  
2:a            10,0 p     2:a             15,0 p  
3.e              9,0 p     3:e             13,5 p  
4:e              8,0 p    4:e             12,0 p 

5:e              7,0 p     
5:e             10,5 p  
 

 

 

Regler för Division 2 och 3 hoppning ponny 

Öppen för Divisionerna är öppna 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. 

Lagtävlans 
genomförande 

Observera att det alltid är lagets sammanlagda resultat som räknas. Har laget gått 
till omhoppning med tre nollade ekipage ska även det fjärde ekipaget hoppa 
omhoppningen. Ny räkning börjar vid omhoppningen. Därmed kan ett ekipage 
som blivit uteslutet i grunden, bidra med en nolla till lagets tre bästa resultat 
efter omhoppningen. Om lagryttarnas resultaträkning se TR. 

Klasser Divison 2: 
Omgång 1 och 2 rids i kat B 0,70 m / kat. C 0,80 m / kat. D 0,90 med bed A1:a.  
Omgång 3 rids i kat B 0,80 m / kat C 0,90 m / kat D 1,00 m med bed A1:a. 
 
Division 3: 
Omg. 1 och 2 rids i kat. B 0,65 m/kat. C 0,75 m/kat. D 0,85 m bed A:1a utan 
höjning i omhoppning.  
Omg. 3 rids i 0,65 m/0,75 m/0,85 m bed A1:a med höjning i omhoppning. 

Poängberäkning Omgång 1 och 2    Omgång 3 
1:a             12,0p    1:a             18,0 p  
2:a            10,0 p     2:a             15,0 p  
3.e              9,0 p     3:e             13,5 p  
4:e              8,0 p    4:e             12,0 p 

5:e              7,0 p     
5:e             10,5 p  
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Regler för Dressyrallsvenskan 2 och 3 - Häst 

Klasser Divison 2: 
Omgång 1, 2 LA:3 
Omgång3 LA:4  
 
Division 3: 
Omgång 1, 2, 3 LB:2 

Poängberäkning Poängberäkning i div 2 och div 3 enligt nedan: Ekipagens 
resultat räknas i procent med två decimaler. 
 
Omg.                1 och 2. Omg. 3. 
1:a 16.0 p 1:a 19 p 
2:a 14.0 p 2:a 16 p 
3:a 13.0 p 3:a 15 p  
4:a 12.0 p 4:a 14 p  
5:a 11.0 p 5:a 13 p 
6:a 10.0 p 6:a 12 p 

Särskiljning efter 
omgång 3 

Distriktssegrare är det lag som efter tre omgångar erhållit högst antal 
poäng. Om två eller flera lag efter tre omgångar erhållit samma 
poäng vinner det lag som erhållit högst antal domarprocent i 
omgång 3. Är även dessa lika avgör resultatet för de lika placerade 
lagens bästa ryttare i omgång 3. 

 
 

Regler för Dressyrallsvenskan Division 3 och 2 Ponny 

Klasser Division 2 
Omgång 1: LA:1  
Omgång 2, 3: Lätt A:P1 
 
Division 3 
Omgång 1 LC:1 
Omgång 2, 3: LB:1 

Resultatberäkning/ 
poängberäkning 

Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för 
respektive ritt ihop till en summa och delas med tre till en total 
lagsnittprocent. Lagsnittprocenten utgör lagets resultat vid aktuell 
omgång. 

Poängberäkning Omg.                1 och 2 Omg. 3. 
1:a 16.0 p 1:a 19 p 
2:a 14.0 p 2:a 16 p 
3:a 13.0 p 3:a 15 p  
4:a 12.0 p 4:a 14 p  
5:a 11.0 p 5:a 13 p 
6:a 10.0 p 6:a 12 p  

Särskiljning efter 
omgång 3 

Distriktssegrare är det lag som efter tre omgångar erhållit högst antal 
poäng. Om två eller flera lag efter tre omgångar erhållit samma poäng 
vinner det lag som erhållit högst antal domarprocent i omgång 3. Är 
även dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens bästa ryttare 
i omgång 3. 
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Regler för Dressyrallsvenskan  Division 1 - Häst 

Allmänna 

bestämmelser 

 

TR I och TRII gäller. 
Tävlingarna ska genomföras på regional tävling **. 
Dressyrallsvenskan division 1 rids under första halvåret och ska 
vara avslutad senast 30 juni. 

Ryttare kan endast rida med en häst per lag. 
Häst får endast starta en gång i varje lag. 

Klasser Msv B:1 

Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier. 

Kvalificering/Uppklassning 

 

Kvalificering enligt TR II gäller. 
Ekipage som startat Msv A-klass (dressyr) eller högre de senaste  
24 månaderna, räknat från första omgången, äger ej rätt att delta.  

Domare Domare i division 1 regleras av TR. 

Resultatberäkning/ 
poängberäkning 

Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för 
respektive ritt ihop till en summa och delas med tre till en total 
lagsnittprocent. Lagsnittprocenten utgör lagets resultat vid aktuell 
omgång. 

Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande: 
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången 
startande lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika 
med antalet i första omgången startande lag minus ett (-1). 
Segrande lag i serien är det lag som har högst sammanlagd poäng 
efter tre omgångar. 

Exempel 
8 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje 
omgång på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två eller flera 
lag i omgång 1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade 
och erhåller båda samma poäng.  
Exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 
(9+7)/2= 8 p, ingen tvåa, trean 6 poäng. 

Särskiljning efter omgång 3 Om två eller fler lag slutar på samma poängsumma efter omgång 
3, 
placeras det lag före vars tredje bästa ryttare har det högsta 
resultatet vid sista omgången. Är även detta lika placeras det lag 
före vars näst bästa ryttare har högsta resultat. Är även detta lika 
förklaras lagen likaplacerade. 

Priser omgångarna Distriktsrosetter delas ut till samtliga placerade lag enligt TR i 
separat prisutdelning vid samtliga omgångarna, omgång 1-3. Max 
4 prisrosetter till placerade lag delas ut per omgång 

Priser seriesegrare Blommor utan cellofan till segrande lag bekostas av arrangören 
Distriktsrosett utdelas till 1:a-3:e placerade. Max 4 rosetter/lag 
delas ut. 

 


