
 

 

 
Regler för Dressyrallsvenskan division II 

 
År/tidsperiod 2023  Höst 

 
Gren Dressyr 

 
 
Öppet för 

• Ekipage som EJ startat högre serier innevarande eller närmast 
föregående år. 

• Ekipage som ej är uppklassade enligt TR  
• Häst som startat högre serie innevarande eller närmast föregående år 

med en ryttare, får starta i serien med annan ryttare om ryttarna är 
syskon, eller om hästen är lektionshäst och rids av olika lektionsryttare. 
 

 
 
Allmänna bestämmelser 

• Alla serier består av 3 deltävlingar  

• Serien kan komma att delas in i zoner om det blir många lag. 

Efteranmält lag placeras i zon där det finns plats. 

• Lag ska starta i alla omgångar för att kunna få slutplacering i serien. 

• Startordningen lottas enligt TR II 

 
 
Lagsammansättning 

• Lag ska bestå av 3 ekipage, varav 3 resultat räknas. 

• Lag med 2 startande räknas som genomförd omgång. 

• Klubb kan delta med flera lag 

• Laguppställning ska anmälas på sätt som arrangören anger i 

propositionen / ryttarmeddelandet. 

• Lagledaren anmäler ev kofficientekipaget före klassens start. 

1 st ekipage kan tillgodoräkna sig koefficienten. 1.05, ekipaget skall 

vara junior eller lektionsekipage.  

Lektionsekipage ska bestå av BÅDE lektions ryttare och 

lektionshäst  

• Ryttare får om klubben har flera lag, delta med en ponny/häst per 

lag 

• Sammansättningen av lagen kan ändras för varje omgång. 

• Häst som startat högre division får starta i alla omgångar med 

annan ryttare 

 

NYHET  2020 

• Klubblag tillåts att låna in 1 ryttare från klubb i Dalarna som saknar 

eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin 

ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av 

ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt sändas till 

Dalarnas Ridsportförbund innan anmälningstidens utgång för första 

omgången 

 

 

 



 

 
 
Klasser 

• Två ryttare LB:3 och en ryttare rider rider LA:3 – nytt 2023 

• Individuellt deltagande i lagklassen är obligatoriskt i alla 

dressyrserier 

 
 
Anmälan 

 

• Anmälan skall göras till dalarna@ridsport.se                              

• Höstens serier anmäls senast 20 juni  

• Anmälan skall innehålla aktuella kontaktuppgifter på lagledare. 

• Vid efteranmälan och kan enbart göras i mån av plats. 
Anmälningsavgiften debiteras 1,5gr avgiften. 

• Anmälningsavgiften 1450:- faktureras anmäld klubb 

• Arrangörsbidrag per omgång delas ut med 250:- / lag  

 
Priser/Hederspriser 

 

• Arrangerande klubb delar ut rosetter och hederspris till placerade lag 
i varje omgång 

• DRF  delar ut plakett till segrande lag i varje omgång. 

• DRF delar ut plaketter och rosetter till slutplacerade lag ut samt 
laghederspris till segrande klubb 

 
 Poängberäkning 

• Vid varje omgång erhåller lagen poäng.  

• Segrande lag erhåller poäng lika med antal startande lag i första 
omgången plus ett, andra placerade laget poäng är lika med antalet i 
första omgången startande lag minus ett, osv. till sista laget. 

• Om två eller fler lag erhållit samma poäng efter 3 omg, placeras det lag 
främst vars sämst placerade ryttare erhållit högst domarpoäng i omg 3. 

 
 
Tävlingsdatum 

Zon Norra                                                                                             
• Insjöns RK                   13/8  omg 1 
• Malung-Sälens RK     16/9  omg 2 
• Svedens PK                14/10  omg 3 

 
Zon Södra 

• Säterbygdens RK             2/9  omg 1 
• Hedemorabygdens RK   7/10  omg 2 
• Åsebo RS                          21/10  omg 3 

Frågor till Dalarnas Ridsportförbund , dalarna@ridsport.se 0247-404 49 

 Datum för godkännande 230117 

Tvist om regler Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. 
Dalarnas Ridsportförbund 

 

mailto:dalarna@ridsport.se
mailto:dalarna@ridsport.se

