
 

 

Lagtävlingar Dressyr Torns RF 2019 

Våren 2019 kommer Torns att ha lag i följande serier: 

 

Knock-Out-lagen består av 4 ryttare där 3 resultat räknas. 

Tävlingen går till så att vi möter ett annat lag från en annan klubb i en inbjudningstävling och 
vinnande lag tar sig vidare till nästa steg eller final. 

Knock Out 1 Ponny  
KO 1 rids i LC:2 och passar ekipage som är i början av sin tävlingskarriär.  
Första deltävlingen brukar vi försöka hålla på Torns och då hjälps vi åt med arrangemanget. 
Finalen hålls i Maj på annan klubb. 
Vi försöker få så många som möjligt att kunna vara med men vid stort intresse kan vi inte 
garantera att alla kan få plats.  
Grönt kort och deltagande med godkända resultat i Seriedressyren (minst en omgång) är ett 
grundkrav. 
 
Knock Out 2 Ponny 
KO2 rids i LB:1 och passar lite mer avancerade ekipage. 
Första deltävlingen brukar vi försöka hålla på Torns och då hjälps vi åt med arrangemanget. 
Finalen hålls i Maj på annan klubb. 
Vi försöker få så många som möjligt att kunna vara med men vid stort intresse kan vi inte 
garantera att alla kan få plats. Ekipage med stabila resultat i LB:1 har förtur. 
 

Ponnyallsvenskan Div 1 

PAS Div 1 rids i LA Lagtävlansprogram samt LA:P1 och passar etablerade ekipage.  
PAS Div 1 är också kval till Elitserien som går under hösten och som rids i FEI. 
Laget består av 5 Ekipage varav 3 resultat räknas. 
 

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_34746/cf_559/Div_I_Ponny_2018.PDF 

 

LA-serien för Häst 

3-4 ekipage per lag, rids i två omgångar plus ev. final. 
Lag LA:4 2015 i Kval + Final LA:4 2015 

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73866/cf_559/LA_serien-_v-rtermin_best-
mmelser_2019_20181204.PDF 

 
 

Under hösten -19 kommer vi (för ponny) att anmäla dressyrlag i: 

Ponnyallsvenskan Div 2  
4 ekipage/lag. Kvalomgångar i LC:2, Final i LB:1 

Elit allsvenskan (om vi kvalar)  
3 – 5 ekipage/lag, LA:P2, FEI 

LAG SM 
3 ekipage/lag, Nationell FEI 

 

För häst anmäls lag efter intresset just då, exempelvis Knock Out1 och 2. 
(Och såklart kommer det göras en intressekoll på hopplag med!) 

http://www.ridsport.se/Distriktssajter/skane/Tavling/Dressyr/KnockOut/KnockOutLC-Ponny/
http://www.ridsport.se/Distriktssajter/skane/Tavling/Dressyr/KnockOut/KnockOutDressyrLB-Ponny1/
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_34746/cf_559/Div_I_Ponny_2018.PDF
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73866/cf_559/LA_serien-_v-rtermin_best-mmelser_2019_20181204.PDF
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73866/cf_559/LA_serien-_v-rtermin_best-mmelser_2019_20181204.PDF


 

 

Anmälan till vårens serier sker enligt följande: 

Senast 22/1 - 19 

Maila till dressyrtavling.tornsrf@gmail.com 

 

Ämnesrad ” Intresseanmälan lag VT19 ” 
 
Ange: 

• Vilken serie som önskas rida 

Ryttare: 

• Ryttarens namn 

• Personnummer 

• Målsman (vid ponnyryttare) 

Kontaktuppgifter: 

• Mailadress 

• Telefonnummer 

Häst: 

• Hästens namn 

• Kategori (vid ponny) 

 

Välkomna att vara med och Lycka till! 
Vi ses 2019! 

 

 

 

#taggatornsrf 

mailto:dressyrtavling.tornsrf@gmail.com

