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Årtal 2023 

Gren Hoppning  

Allmänna 
bestämmelser och 
avgifter/ anmälan 

Bindande anmälan görs på särskild blankett som finns på hemsidan. 
Inbetalning 1000 kr ska vara på bankgiro 516–2359 för både häst och ponny ska ske 
senast den 15 februari 2023. 
Efteranmälan är tillåten fram till en vecka innan första omgången och kostar 1400kr.  
Det måste vara minst tre (3) lag anmälda för att allsvenskan ska genomföras. Minst 2 
startande lag i finalen delas 1 placering ut i finalen. Fyra startande lag i finalen ger 2 
placeringar i finalen. Fem startande lag eller fler ger 3 placeringar i finalen. 
Startavgiften är 400: -/lag, som tas ut av arrangerande klubb per omgång och betalas 
enligt lista i proposition. 
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt så lagklassen är öppen för alla och 
samtliga lagryttare måste vara anmälda i lagklassen. 
OBS! Lag som är anmälda och inte avanmäler, d.v.s. EJ kommer till start vid någon 
omgång, faktureras 300: - i administrativ avgift från arrangerande klubb. Avanmälan 
skall alltid ske, både till distriktet och arrangerade klubb. 
I samband med anmälan och att man rider i laget godkänner man att vara med på 
lagbild i samband med resultatrapportering på distriktets hemsida, sociala medier samt 
övrig dokumentation. 

Deltagare Häst/Ponny: Ekipaget är uppklassat ur div. III om det startat LA/120 innevarande eller 
föregående år. 
Häst/Ponny såväl som ryttare får endast starta en gång per lag och tävlingsomgång. 
Klubb får delta med valfritt antal lag. 
Häst/Ponny får med annan ryttare deltaga i annan division. Ponnyryttare övre 
åldersgräns är 20 år.  6-årig ponny får starta om den kvalificerat sig till start i avd. A i 
gällande höjd. 

Arrangör  Allsvenskan Div III avgörs på 1*- tävling. 
Klubb med lag anmälda måste räkna med att kunna arrangera en omgång.  
Här kan man gå ihop med annan klubb och genomföra ett samarrangemang om man 
själv  
saknar anläggning.  
Arrangerande klubb skall ha bestämmelserna tillgängliga på tävlingsplatsen.  
Förteckning över anmälda lag finns på hemsidan- www.ridsport.se/blekinge 
Önskas utskick om detta kontaktas kansliet-blekinge@ridsport.se 

Kval samt Final 
omgång  

Placeringar enligt TR.  
Arrangör står för rosett samt hederspris i omgång 1 till 3 
I FINALEN ansvarar Distriktet för pokal, rosetter och medaljer till totalsegrande lag samt 
rosetter och medaljer till övriga placerade / se ovan i allmänna bestämmelser. De ryttare 
som rider någon delomgång erhåller pris i finalen i det placerade laget.  

Skulle två eller flera lag i finalomgången fått samma stilpoäng sker omhoppning enligt 
laghoppning TR III mom. 321.  
Vinnare totalen: Om flera lag slutar på samma totalpoäng avgör finalomgångens 
placering.  

Lån av ryttare  En klubb får låna en (1) ryttare till varje lag som klubben deltar med. Den inlånade ryttare 
ska tävla för klubb tillhörande Blekinge Ridsportförbund, och den utlånande klubben får ej 
ha lag i samma division. Lånet ska tillstyrkas av klubbordföranden eller kassör från båda 
klubbarna skriftligen och skickas till tävlingsarrangören och distriktet. Vid skada/sjukdom 
på ryttare eller häst kan senare inlåning godkännas. Anmäl till distriktet samt arrangör. 

Tävling  Tävlingen genomförs i två (2) kvalomgångar med påföljande final. Varje lag består av 3–4 
ekipage, varav de 3 bästa räknas.  Om lag består av 4 ekipage skall det bestå av ponnyer från 
minst 2 olika kategorier. Om lag består av 3 ekipage får det bestå av ponnyer från samma 
kategori. Deltagande klubbar äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång.    

http://www.ridsport.se/blekinge
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Klasser 
 
 

Div. III Ponny och Häst: 
Omg 1 och 2 rids som kvalomgångar och omgång 3 är final. 
Bedömning Ponny och Häst: omg 1 och 2 rids i bed A 1:a.  omg 3 (final) rids i Bed A: 
Inverkan                                                                                                                 
Klasser Ponny: Omg 1 och 2 rids i LD och omg 3 rids i LD+5 cm  

Klasser Häst: Omg 1–3 rids i 0,90 m/1.00 m där 2 ekipage rider 0.90 och 2 ekipage 1.00m 
Består laget endast av 3 ekipage väljer laget själva om 1 eller 2 rider den högre klassen 

OBS NYTT 2023 
Individuell start 
lagklass 

OBS! Obligatoriskt med individuell start i lagklassen dvs samtliga anmäler och betalar 
enligt arrangörens proposition 

Förklass Häst: En klass med valfri höjd 0,90 m el 1.00 m (alt 2 klasser med samma bana) 
Ponny: Lätt E eller Lätt D 

Inverkans-domare  Inverkansdomare kan vara utbildad Inverkansdomare, C-tränare eller ridlärare lägst 
Level 1. Distriktet står för kostnaden av Inverkansdomare och bokning av detta görs i 
samråd med distriktet.  

Resultat 
rapportering  

Arrangör ska redovisa den aktuella ställningen i serien, dvs. klubb som arrangerar ska ta ut 
och presentera ställningen från förra omgången.  
Lagresultaten skall sändas till Blekinge RF blekinge@ridsport.se  med fullständig redovisning 
för hela lagklassen samt aktuell ställning efter genomförd omgång senast 2 dagar efter 
avslutad tävling. Lagresultaten bör kompletteras med bilder och bildtexter på det segrande 
laget/lagen. 
Poäng: Omg. 1–2 och omg. 3 koeff 1.5 Ex 
Vid fler än elva lag, får övriga lag 1 p i kvalomgångarna och 1,5 i finalomgången. 

Regel företräde  Grenledare i hoppning samt tävlingsansvarige i Blekinge Ridsportförbund. 

 Uppdaterade 2023-01-06 av Blekinge Ridsportförbund. 

Omg 1–2 POÄNG Omg 3 
final 

POÄNG 

1:a 12 p 1:a 18 p 

2:a 10 p 2:a 15 p 

3:a 9 p 3:a 13,5 p 

4:a 8 p 4:a 12 p 

5:a 7 p 5:a 10,5 p 

6:a 6 p 6:a 9 p 

7:a 5 p 7:a 7,5 p 

8:a 4 p 8:a 6 p 

9:a 3 p 9:a 4,5 p 

10:a 2 p 10:a 3 p 

11:a 1 p 11:a 1,5 p 
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