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Regler för 

 

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund 

Distriktsmästerskap Lagtävling för Häst  

 

År/tidsperiod 

 
DM lagdressyr rids som 2* tävling under hösten  

Gren Dressyr 

 

Öppen för 

 
DM för lag dressyr häst 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 häst per lag. 
 
Häst 
En häst får endast delta under en ryttare. 
 

 

Allmänna 

bestämmelser 

 
Laget ska bestå av 3-4 ryttare från samma, eller två olika, föreningar. 
Fördelningen i laget mellan junior-U25 och seniorer 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/häst som inte har kvalifikationer enligt 
TR kommer laget att bli sist och det aktuella ekipaget blir uteslutet.  
 

 

Anmälan 

 

 

 

 

 

 
Anmälan ska ske till laglista i TDB. 
 
Anmälningsavgift 600 kronor per lag, vilken betalas till arrangerande 
klubb. 
 
Arrangören har rätt att ta ut en extra avgift på 150 kronor av lag som 
inte kommer till start och inte avanmäler inom angiven tid.  
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Klasser 

 

DM för lag avgörs i de ordinarie DM-klasserna, där ordinarie 
prisutdelning samt prisutdelning till individuella DM placerade också 
sker enligt TR. D.v.s. DM lag ingår som en klass i klassen.  
 

 

Poängberäkning 

  
Det lag med högsta sammanlagda procent är segrare. Lagets tre 
bästa resultat räknas.  
 
Om flera placerade lag slutar på samma totalprocent placeras det 
lag främst som har högst procenten för den ryttare i laget med högst 
procent. Om detta inte skiljer lagen åt placeras det lag främst vars 
andra bästa ryttare erhållit den högsta procenten. Om inte heller 
detta skiljer lagen åt placeras det lag främst vars tredje bästa ryttare 
erhållit den högsta procenten. Om inte heller detta kan skilja lagen 
åt placeras lagen lika. 
 
Om ekipage startar i två individuella DM klasser räknas det bästa 
resultatet in i lagresultatet. 
 

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. 
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