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Regler för HÖÖKS Bohuscupen, 1* för Häst (0,90 m) 
Annordnas av Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund 

År/tidsperiod 2023 Genomförs på våren  

Gren Hästhoppning 

Öppen för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hööks Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare på lektionshäst, 
pararyttare, profil-39 ryttare och privatekipage i början av sin 
tävlingskarriär.  
 

Föreningar  
För att föreningen skall få delta med lag i Hööks Bohuscupen gäller 
följande:  
Föreningen får inte ha obetalda fakturor till Göteborg och Bohusläns 
Ridsportförbund.  

Föreningen ska ha betalt in medlemsavgifterna för innevarande år till 
Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund.  

Anmälan av lag innebär att klubben skall vara beredd att arrangera 
(eller vara medarrangör till) tävling i dessa eller andra av distriktet 
arrangerade cuper och divisioner. Deltar förening med flera lag kan man 
behöva arrangera flera tävlingar.     
Arrangörer skall vara klara 15 februari annars kommer divisionen inte 
att genomföras. 
 

Häst 
Häst får starta två gånger i samma lag med olika ryttare. Är hästen 
under 7 år får den bara göra två starter per dag vilket innebär att man 
inte kan delta i förklassen. Häst får från och med 7 års ålder göra totalt 
tre starter per dag vilket innebär att hästen kan delta i förklass med en 
av ryttarna. 6:åriga hästar får delta i Bohuscupen. 
 
Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, 
sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat, regelbundet använts 
i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30 timmar per månad i lektioner 
med olika ryttare.  
 
Ekipage  
Ekipage som under föregående eller innevarande år, på 1* tävling eller 
högre, har startat i 1.15 eller högre klass äger inte rätt att delta i Hööks 
Bohuscupen. 
 

Ryttare  
Ryttare får om klubben har fler än ett lag delta med en häst per lag. 
Ryttare som under föregående eller innevarande år, på 1* tävling eller 
högre, har startat 120 hoppning eller högre äger inte rätt att delta i 
Hööks Bohuscupen. 
 
Med lektionsryttare menas ryttare som tävlar på lektionshäst och som 
rider regelbundet minst 1 gång i veckan i ridskoleverksamhet, 
sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat. 
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Öppen för (forts.) Företräde för lagdeltagare  
Lagtävlingen är öppen för alla. Lagdeltagare har företräde i för- och 
lagklassen. Ekipage från lagklassens deltagande klubbar skall ges 
företräde framför ekipage från andra klubbar. Företrädesreglerna gäller 
bara om anmälan är gjord minst sju dagar innan tävlingsstart, 
undantagen lagryttare som ersätter redan anmäld lagryttare från sin 
klubb, dvs ett byte av ekipage. 
 

Allmänna 
bestämmelser 

Lagsammansättning  
Lag består av högst fem ekipage varav de tre bästa ekipagens resultat 
räknas. Om laget består av fem ekipage måste laget innehålla minst ett 
lektionsekipage, paraekipage eller profil 39-ekipage. Endast lag med 
ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 
Om lag startar med för cupen/TR överkvalificerad ryttare/häst eller med 
ryttare/häst som ej har kvalifikationer enligt TR kommer laget att bli sist 
i dagens omgång och det aktuella ekipaget blir avstängt. 
Start med två ekipage i ett lag räknas INTE som genomförd omgång i 
hoppning.  
 
Antal deltagande lag till finalomgången 
Om en serie anordnas går samtliga lag vidare till finalomgången. Vid två 
serier går de åtta främsta i varje serie, efter två omgångar, vidare till 
finalomgången. Laget måste ha deltagit i omgång ett och två för att ha 
rätt att starta i final-omgången. Lag som kvalificerat sig till finalen men 
inte kommer till start ersätts inte. Endast lag som deltar i final- 
omgången kan erhålla placering i totala cupen. 
 
Lagledarens ansvar 
Lagledaren är ansvarig för att laget startanmäls enligt propositionen till 
varje omgång och skall då lämna preliminär laguppställning. I 
laguppställningen skall lagledaren ange vilket ekipage som är 
lektionsekipage/paraekipage/profil 39-ekipage, om sådant ekipage skall 
delta och laget därmed får bestå av fem deltagare. Lagledare måste ha 
fyllt 18 år. 
 
Arrangören har rätt att ta ut en extra avgift på max 300 kr av lag som 
inte startanmäler inom angiven tid, samt av lag som inte kommer till 
start och inte avanmäler inom angiven tid. Sista anmälningsdag för laget 
skall vara tidigast samma datum som sista anmälan för ekipagen. Lag 
som inte startanmälts i tid (dvs. efteranmälts) till en omgång startar 
först.  
 
På tävlingsplatsen skall lagledaren meddela sig med sekretariatet så 
snart denne anländer. Lagledaren är ansvarig för att till arrangören 
meddela eventuella justeringar av lagets preliminära sammansättning.  
Definitiv laguppställning skall lämnas så snart som möjligt, dock senast 
10 minuter efter det att resultatet för sista lagryttaren i förklassen har 
publicerats. 
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Anmälan, 

anmälningsavgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan av lag  
HÖÖKS Bohuscupen genomförs på våren med anmälan senast 31 
januari. 

Anmälan skall ske via hemsidan: www.ridsport.se/goteborg.              
Följ instruktioner där. Varje klubb i distriktet har i första hand rätt att 
delta med ett lag om laget är anmält innan anmälningstiden utgått. Har 
klubben anmält flera lag innan anmälningstidens utgång har dessa 
förtur framför de efteranmälda om plats finns. 
 
Anmälningsavgiften är 1 700 kr, och faktureras föreningen efter 
anmälningstidens utgång. Efteranmälan är möjlig i mån av plats men då 
till en extra avgift av 500kr. Anmälan är bindande. 

Omgångar 
Plats, tidpunkt 

HÖÖKS Bohuscupen rids i två grundomgångar samt finalomgång. 

Totalsegrare koras efter finalomgången. 

Klasser, individuell 
start 

HÖÖKS Bohuscupen rids som 1* klass. 
 
Samtliga omgångar rids i 0,90 m med bedömning A, Poänghoppning 
Bohuscupen. Se protokoll samt instruktioner på distriktets hemsida. 
 
Varje omgång döms av en poängdomare utsedd och bekostad av 
distriktet. Poängdomare ska vara Ridlärare level 1, C-tränare i hoppning 
eller motsvarande godkänt av distriktets tävlingskommitté. 
 
Individuell start i lagklassen är obligatorisk. (Endast en individuell klass.  
Ingen uppdelning av lektions-, para-, profil 39- och privatryttare) 
Den individuella klassen har bedömning A, Poänghoppning Bohuscupen. 
 
Förklassen till Hööks Bohuscupen skall vara 0,90 m, valfri bedömning 
enligt TR.  

Poängberäkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poängberäkning 

Generellt gäller följande: Lagen ska skiljas åt när det gäller segrare för 
varje omgång. Man måste också kunna skilja två likaplacerade lag åt vid 
delad serie då platserna till tredje omgången är begränsade.  
 
Poängberäkning en serie: Segrande lag erhåller 1 poäng mer än antalet 
lag i första omgången, tvåan erhåller 2 poäng mindre än segraren, trean 
1 poäng mindre än tvåan, därefter i fallande skala. I finalomgången 
används samma skala men med koefficient 1,5. Exempel: om det startar 
tolv lag i omgång ett ska segraren, i omgång ett och två, ha 13 poäng, 
tvåan ska ha 11, trean 10 osv. I finalomgången får segraren 19,5 poäng, 
tvåan får 16,5 och trean får 15 poäng osv.  
 
Poängberäkning delad serie: Segrande lag i omgång 1 och omgång 2 
erhåller 10 poäng, tvåan 8 poäng, trean 7 poäng osv., dock lägst 1 
poäng, detta oavsett antal startande lag. I finalomgången används 
samma skala med men koefficient 1.5 (dvs. segrande lag får 15 poäng, 
tvåan får 12 poäng och trean får 10,5 poäng osv.).  
 

http://www.ridsport.se/goteborg
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(forts.) Vid likaplacering i omgången: Om två eller flera lag slutar på samma 
resultat placeras det lag före vars 3:e-placerade ryttare erhållit det 
bästa resultatet i omgången. Om detta inte skiljer lagen åt, placeras det 
lag före vars 2:a-placerade ryttare erhållit det bästa resultatet i 
omgången. (Minst antal fel därefter högst poäng). 
 
Vid likaplacering i delad serie inför finalomgången: Om två lag efter 
två omgångar slutar på samma poängsumma och måste skiljas åt, går 
det laget vidare till finalomgången vars 3:e-placerade ryttare erhållit det 
bästa resultatet i omgång två. Om inte heller detta skiljer lagen åt, 
placeras det lag före, vars 2:a-placerade ryttare erhållit det bästa 
resultatet i omgång två. (Minst antal fel därefter högst poäng). 
 
Vid likaplacering efter finalomgången: Om två lag efter finalomgången 
slutar på samma totala poängsumma placeras det lag före som har det 
bästa resultatet i finalomgången. Om inte detta skiljer lagen åt, placeras 
det lag före vars 3:e-placerade ryttare erhållit bästa resultatet i 
finalomgången. Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag 
före vars 2:a-placerade ryttare erhållit det bästa resultatet 
finalomgången. (Minst antal fel därefter högst poäng). 
 

Startordning Lagens inbördes startordning skall till samtliga omgångar lottas och 
presenteras i ryttarmeddelandet. 
Lagledaren lämnar på tävlingsdagen definitiv laguppställning till 
sekretariatet.  De lag som har 5 ekipage i laget starar först så att det i 
sista omgången är en deltagare från varje lag.  
Arrangören kan välja att lägga ekipage som inte startar i lag först eller 
sist i lagklassen. Det ska tydligt framgå i ryttarmeddelandet vilket man 
väljer. Hänsyn ska i första hand tas till lagdeltagare. 
 

Priser och 
placerade 

Omgång 1,2 och finalomgång – Hederspriser sponsrade av Hööks. 
 
Vid en serie baseras antal placerade i alla tre omgångar på antal 
startande lag i första omgången.  
Vid delad serie gäller detsamma med undantag av finalomgången då 
antal placerade är baserat på antal startande lag i finalomgången.  
Totalsegrare hela serien: Distriktet svarar för priser till totalsegrare och 
övriga placerade. Antal placerade baseras på totalt antal startande lag i 
första omgången (dvs. summan av startande lag om serien är delad i 
två), dock minst tre placerade lag. Ettan, tvåan och trean erhåller 
Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds rosett och hederspris. 
Därefter utdelas rosett till övriga placerade lag. Prisutdelning för hela 
serien hålls i samband med finalomgången. Överblivna priser 
återlämnas till distriktet. 
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Resultatredovisning Arrangerande förening ombesörjer att lagresultat med poängställning 
(och antal startande lag i omgången) rapporteras till distriktet och 
nästkommande arrangör senast tre dagar efter det att tävlingen 
genomförts. Arrangerande klubbar som inte skickar in reslutat får ingen 
ersättning utbetald. 

Utbetalning av 

lagavgifter 

Arrangerande klubb fakturerar distriktet 800 kronor per antal placerade 
lag i sin omgång. För att utbetalning ska ske krävs att arrangerande 
klubb rapporterat in resultat i tid samt i övrigt följt anvisningarna för 
respektive omgång. Faktura ska sändas till distriktet senast 31 
december innevarande år. 
 

Godkänd av 

tävlingssektionen 

 

2022-12-14 ver. 2  

Frågor till Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds kansli 

Datum för 
publicering 

2022-12-15 

Tvist om regler Distriktet tävlingssektion har tolkningsrätt 

 

Göteborg och Bohusläns  
Ridsportförbund  
415 28 Göteborg  
031-726 61 21  
goteborg@ridsport.se 

 
 


