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Regler för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund 

Distriktsmästerskap Laghoppning ponny  

År/tidsperiod DM laghoppning rids som 2* tävling under hösten  

Gren Hoppning 

Öppen för  
Distriktsmästerskapet för lag hoppning ponny är öppet för ryttare 
som under innevarande år löst licens för någon av de föreningar som 
tillhör Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund. 
 
Förening 
Förening har rätt att starta med flera lag. 
Allians med ryttare från två föreningar är tillåtet. 
 
Ryttare 
Ryttare får endast delta i ett lag. 
Ryttare får endast delta med en ponny i laget. 
 
Ponny 
En ponny får endast delta under en ryttare. 
 

Allmänna 

bestämmelser 

Lagsammansättning  
Laget ska bestå av 3-4 ryttare från samma, eller två olika, föreningar. 
Fördelningen i laget mellan olika kategorier är valfri. 
 
Det är obligatoriskt att starta individuellt i DM om man deltar i lag-
DM. 
 
Varje lag ska ha en lagledare som ansvarar för att meddela 
laguppställning till arrangören enligt propositionen. 
 
Om lag startar med ryttare/ponny som inte har kvalifikationer enligt 
TR kommer laget att bli sist och det aktuella ekipaget blir uteslutet.  
 

Anmälan 

 

 

 

Anmälan till LAG-DM görs enligt arrangörens proposition.  
 
Anmälningsavgiften är 600 kr per lag, vilket betalas till arrangerande 
förening. 
 
Arrangören har rätt att ta ut en extra avgift på 150 kr av lag som inte 
kommer till start och inte avanmäler inom angiven tid.  
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Klasser DM för lag avgörs i en ordinarie klass, där ordinarie prisutdelning 
samt prisutdelning till individuella DM placerade också sker enligt 
TR. Det vill säga DM lag ingår som en klass i klassen.  
 

Poängberäkning Varje ekipages resultat ger en poängsumma. Dels i grundomgången 
samt i omhoppning, för de ekipage som kvalificerar sig dit. De tre 
ekipage med flest poäng summeras och ger lagets resultat.  
 
Grundomgång                          Omhoppning 
Fel        Poäng                             Fel         Poäng 
0              20                                 0              10 
1-3           15                                1-3             8 
4              10                                  4               6 
5-8             8                                 5-8            5 
9-12           6                                 9-12          3 
13-16         4                                13-16         2 
16-             2                                16-             1  
Ute, Utg    0                                 Ute, utg   0                               
 
Om flera lag slutar på samma totalsumma, och det handlar om 
segern i Lag DM, jämförs lagekipagens poängsumma för att avgöra 
lagens rangordning i resultatlistan. 
 Det lag vars bästa ekipage har den högsta poängsumman kommer 
före i resultatlistan. Om inte detta skiljer lagen åt kommer det lag 
före i resultatlistan vars andra bästa ekipage har den högsta 
poängsumman. Om detta inte skiljer lagen åt kommer det lag före i 
resultatlistan vars tredje bästa ekipage har den högsta 
poängsumman. Om inte detta skiljer lagen åt placeras lagen lika. 
Övriga lag med samma poängsumma placeras lika i resultatlistan. 
 
 

Startordning Ekipagen startar enligt startlista för ordinarie klass. 
 

Priser och 

placerade 

 DM Placeringar: Antal placerade enligt TR, dock minimum 3st.  
  

Priser från distriktet: Rosett, plakett och hederspris till placerade lag. 
DM-medalj till 1:a, 2:a och 3:e placerat lag 
 
 

Till arrangören Distriktet fakturerar arrangören 600 kronor per deltagande lag. 
  

Godkänd av 

Tävlingskommittén 

2021-05-05 

Frågor till Tävlingskommittén Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund 
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Datum för 

publicering 

2022-07-01 

Tvist om regler Tävlingskommittén Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har 

tolkningsrätt 

 

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


