
                                          Blekinge Ridsportförbund regler för  
                                               DM i Working Equitation 
 

Sida 1 av 2 
 

Regler för Blekinge Ridsportförbund Working Equitation Distriktsmästerskap  

Årtal 2022 

Gren  Working Equitation 

Tidperiod  2022 

Allmänna 

bestämmelser  

 

DM genomförs för juniorer resp seniorer på vars 2 resp 3 olika nivåer i en 

3-momentstävling, där samtliga ryttare tävlar mot varandra enl 

nedanstående tabell. 

Ekipaget äger ej rätt att delta på lättare nivå än den svåraste klass ekipaget 

tävlat de senaste 12 månaderna på 3-momentstävling. 
 

Skulle det under året inte finnas lämplig 3-momentstävling i distriktet, kan 

DM läggas på en 2-momentstävling, med enbart Teknik- och 

Speedmoment. 

 

DM rids som ”klass i klassen”, d v s tävlingen är öppen även för ekipage 

utanför Blekinge. Prisutdelning sker i resp klass, där samtliga startande i 

klassen tävlar mot varandra.  

För att det skall bli en DM-klass krävs minst 2 startande i klassen. 

 

Samma bansträckning rids i samtliga klasser, men utförs i enlighet med 

banskiss för resp klass. 
 

I samband med anmälan till DM, godkänner man att man kan vara med på 

bild i samband med resultatrapportering på distriktets hemsida, sociala 

medier och övriga dokument i distriktets regi. 

Deltagare Alla startande i tävlingen som tävlar för klubb ansluten till Blekinge 

Ridsportförbund tävlar om DM för Blekinge. 

 

Ryttare får deltaga med en häst/ponny per DM. Om ryttare anmäler 

flera hästar till klass/klasser skall information om vilken häst som skall 

delta i DM meddelas skriftligt till sekretariatet senast 30 min innan 

tävlingsdagens första klass. 

 

Junior (t o m kalenderåret man fyller 18 år) får starta ponny eller häst i 

juniorklassen. 

Arrangör  Föreningar inom Blekinge Ridsportförbund. 

Priser  Blekinge Ridsportförbunds rosett och medalj, samt hederspris delas ut till 

de tre främst placerade enl nedan under förutsättning att resultat erhålls i 

samtliga moment. Resultat = ej uteslutning. Segertäcke delas ut till 

segraren.  

 

DM-priser delas ut enl följande oavsett antal startande i klassen: 

1 ekipage med resultat = guld 

2 ekipage med resultat = guld, silver 

>3 ekipage med resultat = guld, silver, brons 
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Skulle det i någon ålderskategori inte bli tillräckligt med startande för att 

DM-pris kan delas ut (d v s färre än 2 st), kommer uppmuntringspris att 

delas ut i stället. 

Kvaltävlingar 

och resultat. 

Ekipagen rangordnas efter nedanstående tabell: 

Juniorer: 

Klasser:                Dressyr:             Teknik:            Speed: 

LC                        Koeff 1              Koeff 1            Tid 

LB                        Koeff 1.1           Koeff 1.1          Tid 

Seniorer: 

Klasser:                Dressyr:             Teknik:            Speed: 

LB                        Koeff 1              Koeff 1            Tid 

LA                        Koeff 1.1           Koeff 1.1         Tid 

MSV B                 Koeff 1.2           Koeff 1.2         Tid 
 

Vid sammanräknad lika poäng avgörs placering 1-3 av totala resultatet i 

Teknikmomentet, enl TR X mom 1099. Skulle resultatet fortfarande visa på 

likaplacering, säras ekipagen via det totala resultatet i dressyrmomentet. 

Tävlingsjury Enl TR X mom 1090 

Resultat-

rapportering 

Resultaten inrapporteras till Blekinge Ridsportförbund. 

 

 

 Uppdaterade 2022-05-08 

 

  


