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Kompletterande 

regler för 
Ponnyallsvenskan division 1  

Tillägg för Göteborg & Bohusläns distrikt (läs även 

reglerna från Svenska Ridsportförbundet) 

År/tidsperiod 2023 Genomförs på våren 

Gren Hoppning 

Allmänna 

bestämmelser 

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 lag förtur framför 
efteranmälda lag, om plats finns.  
 

Individuell start i lagklassen är obligatorisk. 

 

Lagledarens ansvar 

Lagledaren är ansvarig för att laget startanmäls enligt propositionen till 

varje omgång och skall då lämna preliminär laguppställning. 

 

Zonindelning Göteborgs och Bohusläns Distrikt 

Anmälan, 

anmälningsavgift, 

startavgift 

 

 

 

Anmälan av lag samt anmälningsavgift 
Anmälan skall ske via hemsidan: www.ridsport.se/goteborg Följ 
instruktioner där. Anmälan ska ske senast 31 januari. 
Anmälningsavgiften är 1700 kr, och faktureras föreningen efter 
anmälningstidens utgång. Efteranmälan är möjlig i mån av plats men då 
till en extra avgift på 500 kr. Anmälan är bindande. 
 
Efteranmälningsavgift  
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 ej avanmäler inom angiven tid. Sista anmälningsdag för laget 
skall vara tidigast samma datum som sista anmälan för ekipagen. 
 
Företräde för lagdeltagare  
Lagtävlingarna är öppna för alla. Lagdeltagare har företräde i 

förklasserna. Ekipage från lagtävlingens deltagande klubbar skall ges 

företräde framför ekipage från andra klubbar. Företrädesreglerna gäller 

bara om anmälan är gjord minst sju dagar innan tävlingsstart, 

undantaget lagryttare som ersätter redan anmäld lagryttare från sin 

klubb. 

Kvalomgångar, 

platser 

Publiceras på distriktets hemsida samt i TDB. 

Klasser Svårighetsgraden ska vara LB i omgång 1 och 2 samt LA i omgång 3. 

Priser 

kvalomgångarna 

I alla tre delomgångar skall arrangören utdela priser motsvarande minst 
800 kr totalt per placerat lag.  

http://www.ridsport.se/goteborg
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Priser  

seriesegrare 

 

Antalet placerade lag i omgångarna baseras antal startande lag i första 
omgången.  
 
 
 
Distriktet svarar för priser till totalsegrande lag och övriga placerade i 
serien. Antal placerade baseras på totalt antal startande lag i första 
omgången, dock minst tre placerade lag. Ettan, tvåan och trean erhåller 
Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds rosett samt hederspris. 
Därefter utdelas rosett till övriga placerade lag. Prisutdelning för hela 
serien hålls efter prisutdelningen för tredje omgången. Överblivna 
rosetter återlämnas till distriktet. 
 

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 resultat 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 rapporterar 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 

2022-11-14 ver. 2 

Frågor till Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds kansli 

Datum för 

publicering 

2022-12-15 

Tvist om regler Distriktet tävlingssektion har tolkningsrätt. I upp- och 

nedflyttningsfrågor har nationell samordnare hoppning tolkningsrätt. 

 

 

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