
 

Regler för Wermland Champions Tour (WCT) 2023 
 

Anordnad av Värmlands Ridsportförbund 
 

År/tidsperiod 2023 
 

Gren Hoppning häst 
 

Öppen för Ryttare som tävlar för klubb ansluten till Värmlands Ridsportförbund 
 

Allmänna 
bestämmelser 

Wermlands Champion Tour är en lagtävling där lagen inte är bundna till en 
klubb, utan varje laganmälare bildar ett ”kompislag” med två eller tre 
ryttare, där två ryttare representerar laget i varje omgång. En ryttare får 
delta med olika hästar i olika omgångar. Ryttare får inte under perioden 
byta lag. 
 
Serien består av fem omgångar och lagets resultat baseras på de två bästa 
lagresultaten från omgång 1–4 samt lagresultatet från omgång 5. Observera 
att deltagande i omgång 5 är obligatoriskt för att laget ska kunna bli 
placerat. 
 
Minst 8 anmälda lag krävs för seriens genomförande. 
 
Alla omgångar genomförs i befintlig klass på höjd 1.00 bedömning A:0 i 
avd A. 
 

Lagsammansättning Laget består av två eller tre ekipage, där två ekipage representerar laget i 
varje omgång. Ryttare får endast delta med en häst per omgång. Häst får 
endast starta en gång per omgång. (Brott mot detta medför uteslutning av 
laget från serien.) 
 
Om laget har tre ekipage som alla startar i den klass där WCT ingår ska laget 
meddela arrangören vilka två ekipage som representerar laget senast 
klockan 18.00 dagen före omgången. Eventuella sena ändringar på grund av 
skador ska meddelas arrangören före klassens början. 
 
Om laget kommer till start med endast ett ekipage i klassen räknas ett av 
lagets ekipage som uteslutet i poängberäkningen. 
 

Anmälan Anmälan ska göras senast 19 mars 2023 till varmland@ridsport.se. Ange 
samtliga ryttare som ingår i laget samt kontaktuppgifter till lagansvarig. 
Hitta gärna även på ett eget lagnamn! 
 
Anmälningsavgiften 500 kr/lag swishas till Värmlands Ridsportförbund 
123 258 0199, med meddelande som anger vilket lag avgiften gäller. 
 

mailto:varmland@ridsport.se


Anmälan till 
omgång 

Vanlig individuell anmälan till klass där WCT ingår. Laganmälan till 
respektive omgång med angivande av vilka ryttare som representerar laget 
görs till omgångens arrangör enligt instruktioner i tävlingens proposition. 

Tävlingsplatser V15 Arvika RK 
V20 Sörmons RK 
V27 Christinehamns RK 
V30 Karlstads RK 
V35 Kils RK (obligatorisk för placering) 

I tävlingsprogrammet ska en klass på höjd 1.00 med bedömning A:0 finnas 
där WCT ingår som klass-i-klassen. 

Resultatansvarig hos arrangerande klubb ansvarar för att WCT-resultat 
skickas till kansliet senast tre dagar efter genomförd tävling. 

Poängberäkning Lagens inbördes ordning i en omgång avgörs på motsvarande sätt som i 
Laghoppning Mom 321: I första hand avgör ryttarnas sammanlagda 
felpoängsumma. Vid lika felpoängsumma skiljs de åt genom ryttarnas 
sammanlagda tid. Är även tiderna lika förklaras lagen likaplacerade. Ryttare 
som uteslutits eller utgått tilldelas samma felpoäng som den mest 
felbelastade ryttaren som avslutat sin ritt i samma omgång, ökat med 20 
felpoäng. 

Segrande lag i en omgång får poäng lika med antalet i första omgången 
startande lag plus ett, andraplacerade laget antalet minus ett, osv. 
Exempel: Om serien har 10 startande lag i den första omgången används 
poängskalan 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. 

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter den sista 
omgången avgör inbördes resultat i den sista omgången. Om inte detta kan 
skilja de placerade lagen åt avgör lagets totala antal felpoäng i alla 
omgångarna. Om inte heller detta skiljer de placerade lagen åt placeras det 
lag före vars andreryttare har bäst resultat i den sista omgången. Övriga lag, 
utanför placering, delar plats i sluttabellen om de slutar på samma 
poängsumma. 

Priser I varje omgång delas rosett från Värmlands Ridsportförbund ut till 
omgångens två ryttare i placerade lag. Antalet placeringar avgörs av antalet 
startande lag i omgången. 

I samband med den sista omgången delas rosett och plakett från Värmlands 
Ridsportförbund ut till de två eller tre ryttarna i seriens totalplacerade lag. 
Antalet placeringar avgörs av antalet anmälda lag i serien. 

Premier från Värmlands Ridsportförbund till de tre främst placerade i 
seriens slutresultat: 1 plac 5000 kr, 2 plac 3000 kr, 3 plac 1000 kr. 

Frågor och tvist om 
regler 

Maria Dahl, 070-3074161. Värmlands Ridsportförbund, grenledningen i 
hoppning har tolkningsrätt. 




