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Regler för 
 

Allsvenskor Gävleborgs Ridsportförbund 

År/tidsperiod 
 

2022 

Öppen för 
 

Föreningar inom Gävleborgs Ridsportförbund 

Sista anmälan 
 

Senast 1 januari för vårens serier. 
Senast 1juli för höstens serier. 
Sen anmälan i mån av plats mot 500:- i efteranmälningsavgift. 
Avanmält lag efter ordinarie anmälningstids utgång medför straffavgift 
om 200:- 
Lag som ej avanmält och ej kommer till start debiteras en straffavgift om 
2000:-/lag. 
 

Lagledare 
 

Lag måste ha lagledare som ska anges vid anmälan. Lagledaren måste 
vara myndig och är ansvarig för lagets anmälan till varje omgång samt 
genomförande av serien. Lagledaren företräder laget vid kontakter med 
arrangörer samt distriktet. Lagledarens e-post och telefonnummer ska 
anges vid anmälan.  
För lagledare finns utbildning arrangerad av Gävleborgs Ridsportförbund, 
utbildningen finansieras delvis av anmälningsavgiften till serien. 
  

Avanmälan Fram t.o.m. 1 februari för vårens serier 
Fram t.o.m. 1 augusti för höstens serier. 
 

Avgift Hoppning: 1200:-/lag för tre omgångar 
 (+ individuell startavgift betalas av ryttaren om arrangören lägger 
lagklassen som en klass i klassen) 
 
Dressyr: 1200:-/lag för tre omgångar 
(+ individuell startavgift vid varje omgång betalas av ryttaren) 
 
Avgifterna faktureras föreningen efter sista avanmälningsdag. 
 

Antal lag Alla serier rids som gemensamma serier i Gävleborg. Vid stort antal 
anmälda lag kan en serie delas upp i två, en i Gästrikland och en i 
Hälsingland. Klubb får anmäla fler än ett lag om det finns plats i serien.  
 

Lagsammansättning Lag består av tre eller fyra ekipage. De tre bästa resultaten räknas. 
Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen vid varje 
tävlingsomgång. 
  
Lagledaren ansvarar för anmälan. 
 
Ryttare får inte tävla i allsvenskans olika serier för mer än en klubb under 
samma kalenderår. Undantag för inlånad ryttare som rider annan serie för 
sin moderklubb. Ryttare får starta max en häst/ponny per lag. 
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Häst/ponny får starta två gånger i samma lag. Häst/ponny får bara ingå i 
ett lag. Kvalificeringsregler för unghäst/ungponny och 
uppklassningspoäng gäller enligt TR. Den uppklassningspoäng som 
ekipaget hade vid utgången av anmälningstiden för laganmälan till 
distriktet gäller. 

Inlåning av ryttare Inlåning av ryttare från annan klubb, som är medlem i Gävleborgs 
ridsportförbund, är tillåtet om den inlånade ryttarens moderklubb inte 
har eget lag i serien, dock max en ryttare/lag. 
Ansökan skall göras på blankett som finns på distriktets hemsida. 
Blanketten skall vara distriktet tillhanda före ordinarie anmälningstids 
utgång till den första omgången av aktuell serie. 
 
Om den inlånade ryttaren kan uppvisa giltigt sjuk- eller veterinärintyg före 
anmälningstidens utgång till respektive omgång tillåts klubben låna in 
ytterligare ryttare från samma förening som den första inlånade ryttaren 
vid respektive omgång var för sig. 
    

Allianslag Det är tillåtet att bilda allians mellan olika klubbar i distriktet. En allians 
kan bestå av två eller flera klubbar. De klubbar som bildat allianslag får 
bara delta med ett lag/serie.  
Ansökan om allianslag skall göras på separat blankett som finns på 
distriktets hemsida. Blanketten skall vara distriktet tillhanda före ordinarie 
anmälningstiden till seriens utgång. 
Allians för serier högre än div 2, se specifika serieregler. 
 

 
Hemsidan 

 
Anmälda lag läggs upp på hemsidan där också resultat från serierna 
löpande uppdateras.  
 

Överdomare Särskild överdomare ska alltid finnas vid lagtävling. 
 

Arrangörsansvar Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de klubbar som ansökt om 
att arrangera någon serieomgång. Klubbar som anmäler lag till någon 
serie ska vara beredd att arrangera en serieomgång om arrangörer 
saknas.  
Alla omgångar måste ha en arrangör vid avanmälningstidens utgång 
annars ställs serien in. 
En förening som tilldelats en omgång kan inte ställa in eller frånsäga sig 
den samma utan att hitta en ersättare. 
 

Priser Antalet placerade lag vid varje omgång enligt TR 1. Distriktet står för 
minst rosetter och plaketter till placerade lag i respektive omgång. 
 
Totalplacerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start 
första omgången. Segrande lag i totalen får segerpokal samt medaljer till 
samtliga ryttare. Övriga placerade lag får distriktets rosetter till samtliga 
ryttare.  
 
Segrande lag erhåller också nästkommande års anmälningsavgift i resp. 
serie. 
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Ovanstående gäller alla serier förutom div 4 ponnyhoppning. Priser i 
denna serie beskrivs i lagreglerna för den serien.  

Resultatrapportering Arrangörer ska senast tre dagar efter avslutad tävling rapportera 
resultatet från serien till gavleborg@ridsport.se samt till den arrangör 
som arrangerar nästa omgång av serien. 
 

Arrangörsersättning  Klubb som arrangerar omgång i hoppning ersätts med 400:-/lag som 
kommer till start vid den aktuella omgången om arrangören lägger 
klassen som en separat lagklass. 
Ersättningen betalas ut efter avslutad serie. 
 
 Om arrangören väljer att lägga klassen som en klass i klassen med 
obligatorisk individuell start utgår ingen ersättning. 

Godkänd av DS 2021-11-22 

Frågor TS ordförande Pernilla Netsman Stolpe pernillanetsman@gmail.com  

Datum för publicering  
 

Tvist om regler Gävleborgs Ridsportförbunds styrelse 
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