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Regler för Allsvenskan hoppning div 2 ponny 

År/tidsperiod 2022-VT 

Öppen för Föreningar inom Gävleborgs Ridsportförbund 

Allmänna 
bestämmelser 
 

Brott mot allsvenskans bestämmelser medför uteslutning av laget, 
även om det upptäcks i efterhand. 
 
Serien rids på våren. Vid färre än tre anmälda lag ställs serien in. 
Serien rids som gemensam serie i Gävleborg. Klubbar får anmäla 
flera lag. 
  

Lagsammansättning 
 

Lag består av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten 

räknas. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på 

laget 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 med max 1 

ponny/lag. Ryttare får om klubben har flera lag, delta med en 

ponny/lag.  

 

Ponny får starta två gånger i samma lag. Ponny får bara ingå i ett 

lag. Kvalificeringsregler för ungponny och uppklassningspoäng 

gäller enligt TR. Ekipage som startat avd B med godkänd ritt räknas 

ej som överkvalificerad.  

 

Ekipage som erhållit placering i LA eller högre före utgången av 

anmälningstiden för laganmälan till distriktet äger ej rätten att starta 

i div II. 

 

Den uppklassningspoängen som ekipaget hade vid utgången av 

anmälningstiden för laganmälan till distriktet gäller.  

 

Klasser Omgång 1 och 2 rids i LC bedömning A:1A Laghoppning  

Omgång 3 rids i LC +5  bedömning A:1A Laghoppning 

 

Om arrangören önskar får lagklassen läggas som en klass i klassen i 

en redan befintlig klass med bed A:1a. Individuell start är då 

obligatorisk. 

 

Anmälan Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras till 

respektive arrangör senast en vecka innan omgången, annars 

garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om 

anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas 

som efteranmälan varvid laget startar först och 

efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören.  

Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan 
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lagklassens början. 

 

Tävlingsdatum Allsvenskans omgångar fastställs av Gävleborgs Ridsportförbund 

och annonseras i Tävlingsdatabasen (TDB) 

 

Poängberäkning 
 

Samma poängskala gäller för omgång 1 och 2, omgång 3 har 1,5 

koefficient. Poängskalan utgår från antalet startande lag i omgång 1.  

 

Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången 

startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i 

första omgången startande lag minus ett. Exempel 10 startande lag i 

första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 

p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Vid dubbla segrare enligt ovan 

får båda lagen 11 poäng, inget lag får 9 

poäng osv.  

 

Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma 

poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte 

detta kan skilja lagen åt avgör antalet fel i grundomgångarna från 

samtliga tre omgångar. Om ej detta skiljer lagen åt, placeras det lag 

före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista 

omgången. 

 

Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre 

omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första 

omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den 

aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas 

mellan de lag som kom till start första omgången.  

För att få totalplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre 

omgångar. 

 

Priser Antalet placerade lag vid varje omgång enligt TR I. 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 i första omgången.  

 

Segrande lag i totalen får en 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. 
Godkänd av 
distriktsstyrelsen 

2021-11-22 

Frågor  TS ordförande Pernilla Netsman Stolpe 
pernillanetsman@gmail.com 
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