
Proposition för 2020 års serietävlingar i hoppning  
på Torns Ryttarförening 
 
När?  Omgång 1: söndag 19 januari, kl 09.00 

Omgång 2: söndag 2 februari, kl 09.00 
Omgång 3: söndag 9 februari, kl 09.00 

 NYA DATUM 
 Omgång 2: söndag 16 februari, kl. 09.00 
 Omgång 3: söndag 8 mars, kl 09.00 

  
Anmälan Ordinarie anmälningstid pågår till och med onsdag varje aktuell tävlingsvecka. 

Därefter efteranmälan fram till 30 min innan klassens start på tävlingsdagen. 
Avanmälan skall ske senast kl. 18.00 dagen innan tävlingsdagen. Om avanmälan ej

 skett efter dess och ekipaget uteblir anses du struken, men blir betalningsskyldig för
 startavgiften.  
 

Anmälan sker via mail till tavling@torns.org.  
Anmälan kan ske separat inför varje serieomgång eller för flera omgångar. 
 
I anmälan skall anges: 

• Omgångens nummer. 

• Ryttarens och hästens namn och ev ponnykategori. 

• Klass (samt ev önskan att rida klassen som en clear round) 

• Mailadress och telefonnummer till ryttaren, eller målsman vid omyndig ryttare. 

• Ev. önskemål om funktionärssyssla.  
 

Betalning Pris: 100kr/ klass.  
Ev efteranmälningsavgift: 50kr/ klass. 

 Betalning av startavgift sker på plats via swish, senast en halvtimme innan
 klassens start. 

 
Medlem Tävlingen är öppen för Torns RFs medlemmar samt för medlemmar i Stävie RF. 

Seriepriserna kan dock endast vinnas av medlemmar i Torns RF. 
 
Startlistor  Preliminära startlistor publiceras senast torsdag innan tävlingen. 

 Definitiva startlistor lördag kl 18, med reservation för strykningar eller sena 
efteranmälningar. 

 
Funktionär Observera - Anmälda hjälper till som funktionärer.   
Banbygge Anmälda hjälper till att bygga banan dagen innan kl 19.00. 
 
Serieregler Serierna går i tre omgångar, varav deltagande i minst två krävs för att man skall ha 

fullföljt en serie. Vid deltagande i två omgångar där klasserna ingår i en serie, är 
ekipaget automatiskt med i serien. En serie består av minst två deltagare. 

 
Ponnykategorier tävlar tillsammans inom klassen, men varje kategori tävlar på sina 
respektive höjder. 

 
  Poäng för serie ges efter placering/omgång.  

Segraren i varje omgång får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv 



Vid eventuell likaplacering avgör sista omgångens resultat. 
Resultat gäller ekipage. 

 Slutresultatet för serietävlingarna är summan av ekipagets två bästa placeringar. 
 Prisutdelningen för totalställningen i serien sker i samband med omgång 3. 
 
Allmänt  Häst/Ponny får starta max 2 starter per dag.  

Ponnykategorier tävlar tillsammans inom klassen, men varje kategori tävlar på sina 
respektive höjder. 

 
 Prisutdelning sker uppsuttet efter varje klass. 

Alla klasser kan ridas som Clear Round. Detta skall anges vid anmälan. 
Utvägrat ekipage får, om så önskas och anses lämpligt av domaren, möjlighet att 
fullfölja ritten. 

Regler TR´s allmänna bestämmelser angående hästens hälsotillstånd samt reglerna om 
olämplig bestraffning kommer att tillämpas.  
Godkänd hjälm måste bäras och för ryttare under 18 år gäller även att godkänd 
säkerhetsväst måste användas. 

Kontakt  Sara Carlsson, 070-550 76 94, tavling@torns.org (maila eller smsa gärna) 
 
OBS!  Serietävlingarna är till för utbildning och träning. Tveka därför inte att på hemmaplan 

prova på att under lugna former börja tävla eller att starta lite svårare klasser än du 
hittills har ridit på tävling! 

 
Klasser: Omg 1 och 2   

1Ponny. 0.40-0.70 (Lätt E) bed Två faser A:0/A:0 
 1Häst. 0.80m bed Två faser A:0/A:0 

  
2P. 0.50-0.80 (Lätt D) bed Två faser A:0/A:0 

 2H. 0.90m (häst) bed Två faser A:0/A:0 
  
 3P. 0.60-0.90 (Lätt C) bed Två faser A:0/A:0 
 3H. 1.00m (häst) bed Två faser A:0/A:0 
 
 Omgång 2 - tillagd klass: 
 4P. 0.70-1.00m (Lätt B) Bed Clear Round  
 

Omgång 3  
 
Vill du rida en annan höjd än vad som finns i klasserna nedan?  
Anmäl och skriv vilka höjder du vill hoppa. Starten rids då som en clear round. 
Alla klasserna nedan går också att rida som clear round. 
 
2P. 0.50-0.80 (Lätt D) bed Två faser A:0/A:0 

 2H. 0.90m (häst) bed Två faser A:0/A:0 
  
 3P. 0.60-0.90 (Lätt C) bed Två faser A:0/A:0 
 3H. 1.00m (häst) bed Två faser A:0/A:0 

 
4P. 0.70-1.00 (Lätt B) bed Två faser A:0/A:0 
4H. 1.10m (häst) bed Två faser A:0/A:0 
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Serier:  

Serie Omgång 1 (P / H) Omgång 2 (P / H) Omgång 3 (P / H) 

Mellan LC / 1.00m LC /1.00m LB / 1.10m 

Lilla LD / 0.90m LD / 0.90m  LC / 1.00m 

Mini LE / 0.80m LE / 0.80m LD / 0.90m 

 
Varmt välkomna till Torns Ryttarförenings serietävlingar 2020!  


