
  

 
 

   

 

Frågor och svar avseende vårens lagregler 2023 
 

Bohuscupen: 
Fråga: Nya bedömningen med poängprotokoll kommer inkludera manuell hantering. Protokoll 

med ryttare, häst, mm kan inte skrivas ut automatik från Equipe, kommer kräva extra tid i 

förberedelser hos arrangören. 

Svar: Bedömning poänghoppning för bohuscupen kommer kräva en viss manuell hantering, precis 

som bedömning A:inverkan och som du noterar kräver det extra förberedelsetid för arrangörerna. 

Det finns lite tips och tricks för att korta ner förberedelsetiden som finns sammanställt i ett 

dokument för arrangörerna av bohuscupen som kommer att sickas till varje arrangör. 

Fråga: Kommer poänghoppningen gå att följas i Equipe eller kommer det krävas att arrangören får 

göra egen Excel bilaga? 

Svar: Epuipe är inte tvingande för tävlingsarrangörer men ett bra system som många väljer att 

använda. Därav ser tävlingskommittén det av vikt att våra bedömningar i lagtävlingarna även ska 

fungera i Equipe. För att använda Equipe med bedömning A tillägg poänghoppning för bohuscupen 

kommer bedömning A:inverkan att användas för att föra in poängen i systemet. Poänghoppning för 

bohuscupen kommer under tävlingsdagen hanteras som en A:inverkan. 

Fråga: Vi undrar hur tar distriktet kommer välja ut de som blir godkända att döma 

poängbedömningen samt hur tidigt arrangören behöver meddela vem som kommer döma? Ska 

det meddelas i propositionen? Kan bli lite klurigt i och med att när propositionen skrivs vet vi inte 

vilka som går till final.  

Svar: Poängdomaren meddelas i ryttarmeddelandet. Tävlingskommittén kommer utse domare som 

är SRL, C, B eller A-tränare i hoppning, inverkansdomare eller motsvarande som tävlingskommittén 

anser lämplig för att döma detta första år av bohucupen med poänghoppning. 

Fråga: Vi tror att det kommer blir svårt för instruktören/poängdomaren att bedöma alla hinder. 

Kommer detta gå fortare än att ha bedömning A:inverkan? 

Svar: Poängprotokollet är testat under 2022 och har då inte indikerat svårigheter för poängdomaren 

att hinna döma alla hinder. Under pilottävlingarna har protokollet också visar sig gå snabbare än vid 

bedömning A:inverkan. 

Fråga: Ett förslag på hur det ska bli enhetligt och tydligt i Bohuscupen är att använda bedömning A 

samt A: stilla, för att komma åt problematiken med renodlad tidshoppning för orutinerade 

ekipage. 

Svar: Bedömning A medför problem med många delade placeringar och det blir då inte optimalt i 

delad serie för att ta ut de 8a främsta lagen i varje grupp till den gemensamma finalen. Bedömning 

A:Stilla bedöms enligt metod A, A:Clear Round, A: Da Capo, A:Inverkan eller A:Plus.  

Bedömning A samt A:Clear Round medför tidigare nämnt problem med delade placeringar. A:Da 

Capo, A:still och A:+ medför bekymmer i Equipe med att hantera den i förhand angivna tiden och 

verklig tid och att kunna beräkna differensen som är en del av ryttarens resultat tillsammans med 



  

 
 

   

 

hinderfel, vilket medför svårigheter för arrangörerna. Bedömningen motsäger sig även den 

borttagna maxtiden för ponny upp till LC+. i det nya TR från 1 jan 2023 tar man även bort maxtiden 

för häst upp till 1,05. 

 A:Inverkan, har vi testat och bristen på inverkansdomare samt stor tidsåtkomst leder till problem i 

en cup som bohuscupen där upptill 16 lag kan delta.  

 

Fråga: Vi har fyra förslag för Bohuscupen; 

• Förslag 1: Bedömning A: A0 med totalfel i 2 omgångar och A: Inverkan i finalen med 2 

inverkansdomare. Vi har sätt att andra använder bedömning A:A0 med totalfel för 

lagtävlingar i Equipe. 

• Förslag 2. Bedömning A: Stilla i omgång 1 & 2 och Bedömning A: Inverkan i finalen med 2 

inverkansdomare.  

• Förslag 3. Bedömning A: Inverkan i alla omgångar där det ges dispens från förbundet 

gällande inverkans domare. Vi anser att hoppdomare tillsammans med instruktör kan 

bedöma detta och att man har inverkans domare i finalen. 

• Förslag 4. Poänghoppning enligt TR med Jokerhinder efter det att man gått i mål 

Svar: 

• Förslag 1: Bedömning A:A0 med total fel stödjs inte som lagtävling i Equipe. Med A:A0 med 

totalfel som bedömning i Equipe som lagtävling så stryker system inte det sämsta ekipage i 

laget utan istället styrker den det sämsta ekipaget i varje fas. Det blir därav inte ett 

sanningsenligt resultat i equipe. För Bedömning A:inverkan har bedömningen visat sig vara 

för tidskrävande för Bohuscupen där det kan vara upptill 16 deltagande lag. Tidsåtkomsten i 

kombination med den brist vi har på inverkansdomare ger upphov till problem för 

arrangörerna vid bedömning A:inverkan.  

• Förslag 2: Se tidigare fråga angående A:stilla samt A:inverkan 

• Förslag 3:  Se ovan angående tidsåtgång vid bedömning A:inverkan 

• Förslag 4: Ingen optimal bedömning för en cup för de minst rutinerade ekipagen.  

Fråga: Bedömning A med tillägg poänghoppning för bohuscupen finns inte som bedömning i TR? 

Svar: Klasser med annorlunda bedömning än de i TR angivna kan godkännas av respektive distrikt - 

Utdrag ur TR III kap 3 mom. 310. 

 

Division III dressyr häst 
Fråga: Dagens avlade hästar har stort register i sina gångarter vilket vi upplever gör det svårt att 

rida program på kortbana (20x40) därför önskar vi program på långbana (20x60) från division III. Vi 

inte tycker att argumentet att det finns arrangör som inte har lång bana inte är tillämpligt för 

distriktet att avgöra. Vi anser det vara fåtal anläggningar som inte har långbana (20x60) de som 

har mindre manege har oftast en stor utebana. 

Svar: Tävlingskommittén är måna om att göra det tillgängligt för alla våra föreningar i distriktet att 

ha möjlighet att arrangera lagtävlingar även om man enbart har 20x40 bana att tillgå. I största 



  

 
 

   

 

möjliga mån vill vi följa SvRFs rikstäckande regler vilket i Division III & II innebär program på kort 

bana.  

Fråga: Vi tycker att alla omgångar skall gå i Lätt B:2, eventuellt Final i Lätt B:3 

S: Vi följer SvRFs rikstäckande regler i den uträckningen vi kan. Division III har bra underlag och har i 

nuläget en god efterfrågan. 

 

Division I dressyr häst 
Fråga: Vi tycker det är bra att Medelsvår B:1 ersätts av Medelsvår C:2 för att fler ekipage ska 

kunna vara med och att det ska bli lag som deltar. 

Svar: Vi hoppas att förändringen kommer leda till möjligheten för fler föreningar att delta i cupen. 

Fråga: Vi tycker att denna cup skall återgå till som vi hade det förr då lagen kunde välja att rida 

Medelsvår C:2 eller Medelsvår B:5 men med minst 1 ryttare i varje program.  

Svar: Division 1 har inte kunnat genomföras sedan klassen för serien ändrades till Medelsvår B:1, 

detta på grund av att föreningarna inte får ihop ekipage till ett lag på medelsvår B nivå, 

tävlingskommittén har därför valt att sänka nivå ett steg. I och med detta har Tävlingskommittén 

även valt att från gå det tidigare upplägget i division 1 häst dressyr där lagdeltagarna fick välja 

mellan Medelsvår C:2 eller Medelsvår B;5 med minst en lagryttare i varje program.  

När Division 1 går ner ett steg blir inte steget mellan division 2 och division 1 fullt så stort som 

tidigare. Tävlingskommittén anser att steget mellan division 1 och Lag SM är stort oavsett om cupen 

går i Medelsvår C eller B. 

 

Övrigt 
Fråga: Vi tänker att det behövs extra fokus på att se till att alla deltagare verkligen läser 

ryttarmeddelanden rent generellt. Den information som arrangören kan få ut den vägen 

underlättar mkt när tävlingsdagen genomförs. Men vi upplever att många inte läser dessa, utan 

bara kollar i startlistan. 

Svar: Vi tar med oss att påminna om detta på lagträffar mm. Vi uppmanar alla föreningar att 

påminna sina lagledare om att läsa ryttarmeddelandet för lagtävlingar och hjälpa till att informera 

lagryttare 

Fråga: Vi upplever att några ryttare varit besvikna över priserna från förbundet i år. Vore bra om ni 

kan tänka på målgruppen av priserna lite bättre, så det passar pristagarna.  

Svar: Vi tar åt oss detta i dialog med sponsorer.  

Fråga: När arrangören söker och får arrangera en tävling är det viktigt att det säkerställs att det 

finns kompetens för att genomföra den korrekt i Equipe. De som ska arrangera lagomgångar under 

våren bör få en tydlig inbjudan till den kurs som distriktet anordnar i systemet. 

Svar: Det finns inget krav på att arrangera en tävling med Equipe. Vi är inte i en position där vi kan 

välja bland arrangörer utan är tacksamma för de arrangörerna tar sig ann lagtävlingarna. 



  

 
 

   

 

Tävlingskommittén anser det viktigt att erbjuda kurser i TDB och equipe för våra tävlingsarrangörer 

och vi uppmanar föreningarna att anmäla sig till dessa kurser. 

Fråga: Jobbar distriktet mot Equipe för att få fler bedömning för lagtävling att stödjas av Equipe? 

Svar: Svenska Ridsportförbundet för dialog med Equipe. 

Fråga (dressyr): Vi önskar kunna ha klass före och klass efter lagklassen. För de som inte är 

lagdeltagare vill vi kunna optimera deras upplevelse av tävlingen genom att de som tävlar i 

förklass och lagklass startar före lagdeltagarna och de som startar i klass efter lagklassen startar 

efter lagdeltagarna. Ovan önskas då att skrivas i proposition. Ett sådant upplägg leder till att vi kan 

optimerad tiden på tävlingsplats för ryttare med två starter. 

Svar: Det är välkommet att anordna hur många klasser man vill under tävlingsdagen förutsatt att det 

ska erbjudas plats för lagdeltagare i för och lagklass. Detta medför att det blir svårt att redan i 

propositionen publicera förslaget. Dock kan detta efter dispens av Tävlingskommittén tillåtas om 

förutsättningar finns. Det kvarstår dock alltid att lagklassen vid dessa tävlingar är av högst prioritet. 

Fråga (hoppning): Vi önskar att man i Lagreglerna uppmanar klubbarna att när de arrangerar skall 

fokus finnas på lagtävlingen så att extra klasser är efter att Lagtävlingen har varit. 

S: Vi tar med oss detta och uppmanar lagarrangörer om detta på våra lagträffar mm. 

Fråga: Vi önskar idag att preliminär laguppställning anmäls i TDB.  

Svar: En preliminär laguppställning lämnas in till arrangören via lista i TDB, se lagregler under 

lagledarens ansvar. 

Fråga (dressyr): Att komma in med uppdaterade lag på väldigt kort varsel inför lagklassen med 

slutgiltig startlista publicerad nära klassen skapar stress hos arrangör och tävlande. Vi föreslår att 

för cuperna på lägre nivå såsom Bohuscupen och div III ska ha föranmälda lag och slutlig startlista 

publicerad kl. 20 dagen före tävling. En möjlighet att byta startande ryttare/häst på lagets 

starttider samma dag skulle kunna kvarstå, men det påverkar ju inte övrigas starttider och 

planering för dagen. 

Svar: Om startlistan ska anses som definitiv kvällen innan tävlingsdagen kan inte en möjlighet finnas 

att byta plats på ekipagen i lagen. För att ha kvar möjligheten för lagledare att byta plats på ryttare 

behöver startlistan vara preliminär. Dock rekommenderar vi att den preliminära startlistan för 

lagklassen hanteras som en definitivstartlista. Det vill säga, att sena strykningar blir en paus. 

Fråga: Vi önskar veta mer om vad som anses vara rimlig nivå på hederspris, gärna med exempel på 

nivå för vinnare och övriga pristagare. I lagreglerna står det att priserna ska vara av värde på minst 

800 kr per placerat lag men vi skulle önska mer riktlinjer även kring individuella hederspriser. 

Svar: De individuella priserna är upp till arrangörer själva och inget som distriktet kan styra.  

Fråga: Vi anser att höjningen av lagavgift är på för hög 

Svar: Lagavgifterna har under långtid varit oförändrade och en höjning är nödvändig för att ta höjd 

för ökade kostnader. Tävlingskommittén förstår dock att det är stor procentuell höjning på kort tid 

och beslutar där av att sänka höjningen till 1700kr. Tävlingskommittén väljer att kvarstå på den extra 

avgiften på 500kr för efteranmälan men uppmana alla föreningar att anmäla sina lag i tid.  



  

 
 

   

 

Fråga: Vi tycker att höjning till 800kr per placerat lag för priser är för mycket, den kan vara kvar på 

600kr. 

Svar: I och med ökade kostnader anser Tävlingskommittén att denna höjning är nödvändig. Priser 

per placerat lag faktureras distriktet av arrangören (en form av arrangörsstöd).  

Fråga: Vi önskar möjlighet att avanmäla lag utan att behöva betala lagavgiften, om det sker mer 

än två veckor innan cupens första omgång. 

Svar: På grund av planering för arrangörer och distrikt är det inte möjligt att avanmäla två veckor 

innan första omgången utan att behöva betala lagavgiften.  

Fråga: På förekommen anledning vill vi också påpeka att TR gäller även vid lagtävlingar. Vi anser 

att det är Överdomare och Tävlingsledningens ansvar att se till att reglerna efterfölj. Den som har 

synpunkter ska lämna in en skriftlig protest, det ska inte ske genom godtyckliga bedömningar 

under tidspress på plats.  

Svar: TR gäller på alla tävlingar så även våra lagtävlingar.  

Tillsammans med domare, tävlingsledare utgör överdomaren garanten för rättvisa och bra tävlingar. 

Överdomaren fungerar som att stöd och en hjälp för tävlingsarrangören och är den funktionären 

som har sista ordet i tvistiga frågor. Då någon påpekar att något är fel är det överdomaren som ska 

ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. En formell protest är tämligen sällsynt och det är en 

styrka för sporten. Det är vanligen bättre att lyssna noga till olika synpunkter och försöka hitta 

lösningar som kan accepteras av de inblandade utan att behöva behandla formella protester. 

Fråga: Vi anser att vid delade serier så ska poängskalan fördelas så att om flera lag som vinner 

skall dessa lag få 10 poäng och inte dela på 10 poäng. 

Svar: Poängsättning vid delad placering följer TR (Se TR1 mom 140) och är även den poängsättningen 

som tillämpas av SvRF. Tävlingskommitténs bedömning är att det inte kommer bli delade placeringar 

i stor utsträckning i framtiden. 

Fråga (hoppning): Vi önskar tydliga regler som kan appliceras på alla omgångar. Under vårens 

bohuscupen fick du exempelvis starta med 6-åring som inte kvalat till avd. A i första omgången, 

men inte i den andra. Det måste vara begripligt och tydligt vad som gäller och samma sak ska gälla 

från första omgång till sista - allra viktigast är det i den cup som finns för de minst rutinerade 

ekipagen.  

Svar: Tävlingskommittén hänvisar till de ryttaransvar som råder i enighet med grönt kort och 

påminner även om lagledaren ansvar, speciellt i de cuperna med de minst rutinerade ryttarna. Start 

med 6-åriga hästar i bohuscupen har förtydligats i lagreglerna för 2023. 

Fråga: De sista åren har distriktets tävlingsmöten urholkats till att vara rena informationsmöten 

där klubbar inte har kunnat påverka speciellt mycket. Vi önskar ett tävlingsmöte där alla kan ta del 

av klubbarnas förslag och tillsammans med distriktets tävlingssektion kommer fram till regler. 

Svar: Tävlingskommittén testar nu ett format där vi tror att fler föreningar kan få komma med frågor 

och åsikter och där man kan ta del av frågor och svar även om man inte kunnat närvara fysiskt vid 

det fysiska tävlingsmötet. 



  

 
 

   

 

Fråga: Vi anser att antal placerade lag för totala cupen skall baseras på antal lag som anmält sig 

och betalat avgift och inte baserat på antal startande lag i omg.1. 

Svar: Antal placerade baseras på antal startade, se TR 1 mom 143 

Fråga: Vi önskar distriktsmästerskap i Fälttävlan, Para dressyr och Special Olympics  

Svar: Tävlingskommittén efterfrågar underlag på intresserade ekipage i respektive gren. Skicka in 

underlag till evelina.ketola@ridsport.se 

Fråga: Vi önskar att se över avstånd för resor gällande fördelningen av lag i delad serie. 

Svar: Vart tävlingar hålls är helt beroende av vilka arrangörer som ansöker om tävlingarna och vi 

uppmanar alla att söka. Får vi in mer lagarrangörer att välja mellan så kan vi även se över vart 

tävlingarna hålls geografiskt. Vi får inte glömma att vi är ett avlångt distrikt och vi behöver även 

tävlingar i norr. 

Fråga (hoppning): Viktigt att ha kvar individuell start i cuperna 

Svar: Finns idag och inget Tävlingskommittén planerar att ändra. 

Fråga (hoppning): Önskar införa ytterligare en cup i hoppning för att det blir samma antal cuper 

som i dressyren. 

Svar: Tävlingsterminen är kort och vi har svårt att hitta arrangörer till de befintliga cuperna i nuläge 

men Tävlingskommittén tar gärna emot förslag.  

Fråga (dressyr): Vi anser att alla cuper måste ha en röd tråd från lägsta serien till högsta så att det 

blir en stege i utbildning av ekipagen. I ponnycuperna anser vi att det finns en sådan men inte i 

häst cuperna.  

Svar. Lagtävlingarna i dressyr följer utvecklingsstegen från SvRf i den mån det är möjligt men hänsyn 

måste tas för underlaget av ekipage i vårat distrikt för att få ihop eftertraktade cuper.  

Fråga (dressyr): Vi tycker det skall stå i lagreglerna för dressyr att anmälda lag skall komma in med 

en preliminär startordning i lagen inom ordinarie anmälningstid.  

Svar: Preliminär laguppställning lämnas i samband med anmälan av laget, se lagledarens ansvar. 

Tävlingskommittén uppmärksammar att denna skrivelse fallit bort i reglerna för Division 1 hoppning 

ponny samt Division 2 hoppning ponny samt häst. Detta är nu uppdaterat. 
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