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Regler för Arena Triple Tour 
 

 Serieanordnare:  
Sundbyholm Horse Center RF 
Östergötlands Travsällskap, org. nr. 822000-6038 
Åby Travsällskap, org. nr. 852000-3784 
Via gemensam företrädare Hanna Khazrai, tel. 0738-67 51 65, e-post  
hanna.khazrai@aby.travsport.se   
 

År/tidsperiod 2023 
 

Gren Hoppning  
 

Öppen för Hästar startberättigade i 1,20 avd A. 
Hästen får inte ha startat 1,30 eller högre de senaste 24 månaderna 
(löpande under tävlingsperioden). 
 

Allmänna 
bestämmelser 

Touren består av tre kvalomgångar och en final. Arenorna turas om 
att ha finalen var tredje år. 
 

Deltagarbevis Deltagarbevis för tävlande häst på 500 kr ska lösas innan sitt första 
kval via tourens hemsida arenatripletour.com. Där lämnas 
information om hästen och deltagarbeviset betalas. 
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Anmälan till 
kvalomgångar 
 

Anmälningsavgift/kval 450 kr betalas in till respektive arrangör enligt 
arrangörens proposition. 

Omgångar 
Plats, tidpunkt 

Tävlingsplatser och datum 
Sunbyholm HCRF v 18 
Mantorp HF v 26 
Equine Club West RF, Westcoast Equestrian Week v 30 
Final Sundbyholm HCRF v 38 
 

Kvalklasser 1,20 bed A:0.  
Max 100 starter per kvalklass.  
 

Kvalpremier 
 

Kvalpremier: 5000, 2500, 1500, 500 till övriga placerade.  
Premiemottagande hästägare ska av ryttaren anmälas innan start till 
sekretariatet på respektive tävlingsplats, om annan ryttare än 
ägaren startar finalen.  
 

Poängberäkning Enligt SvRF:s poäntgtabell för 2* tävling. 
 

Kval till final 30 hästar till final, de med flest poäng efter tre kval. De två bästa 
kvalen räknas. 
Vid samma poäng på 30:e plats efter tre kval avgör högsta placering 
i tredje kvalet, därefter högsta placering i andra kvalet. Är även 
placering i både tredje och andra kvalet lika går samtliga dessa 
hästar till final. 
Vid återbud till final plockas nästa häst in i fallande poängordning 
från listan med poängberäkningen efter sista kvalet. 
 

Finalklass 
 

Final 1,25, Winning Round, enligt TR III moment 320.3. 
Ryttare får rida en häst i finalen. 
 

Startordning Häst med högst poäng efter tre kval startar sist, den med näst högst 
poäng startar näst sist osv.  
Vid samma poäng avgör placering i tredje kvalet startordningen, 
därefter högsta placering i andra kvalet.  Är även placering i både 
sista och andra kvalet lika lottas deras interna startordning. 
 

Finalpremier Totalt 81 500 kr, enligt följande: 30 000, 20 000, 10 000, 2 500 till 
övriga placerade. 500 kr till övriga alla startande i finalen. 
 

Premieutbetalning Premierna i final betalas ut till hästens ägare. 
Premiemottagande hästägare ska av ryttaren anmälas innan start till 
sekretariatet på tävlingsplatsen, om annan ryttare än ägaren startar 
finalen.  
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Godkänd av 
serieanordnarna 

2023-01-05 

Godkänd av 
hoppkommittén 

2023-01-10 

Godkänd av 
Tävlingssektionens 
regelgrupp 

2023-01-20 

Frågor till 
serieanordnaren 

Hanna Khazrai, tel. 0738-67 51 65, e-post  
hanna.khazrai@aby.travsport.se   
 

Datum för 
publicering 

2023-02-07 

Tvist om regler Nationell samordnare hoppning och serieanordnarens företrädare 
har tolkningsrätt i samråd. 
 


