
 

 

Regler för     Svenskt Mästerskap i lag för ponny 

År/tidsperiod 2020 

Gren Fälttävlan 

Öppet för SM är öppet för ryttare från och med det året de fyller 13 år (P80 från 8år 

enl. TRI mom.111.9.1.1) och till och med det året de fyller 20 år, som har 

gällande svensk tävlingslicens och som är svensk medborgare eller sedan 

minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se TRI, mom. 122.1 

 

Allmänna 
bestämmelser 

Tävlingen är en lagtävling, för ponnyekipage, där deltagarna är klubblag 

med max 5 lagmedlemmar, varav de tre bästa räknas. Laget ska 

representeras i båda klasserna P80 och P90. Max 3 ryttare på en nivå. 

Laget skall representera en klubb/förening ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet. Laget skall bära klubben/föreningens namn, har en 

klubb flera lag skall de benämnas ”klubbnamn lag1”, 

”klubbnamn lag2” o.s.v. En klubb/förening som inte kan bilda helt lag (5 

ekipage) av egna medlemmar äger rätt att låna ekipage från andra klubbar 

för att bilda ett eller flera lag. 

Reglemente enligt TRIV 2019 men med specialbestämmelser enligt nedan. 

Kvalificering Respektive lagmedlem skall ha genomfört minst en tävling med 

kvalificerande Bas0 resultat på den nivå man rider SM i lag för ponny. 

Klasser Tävlingen arrangeras som P80 resp. P90-klass enligt TR IV 2019. 

Tidsprogram Tävlingen arrangeras över två dagar, med dressyr och banhoppning dag 1 

och terrängprov dag 2. Vid stort antal startande kan dressyrprovet 

påbörjas dagen innan planerad dressyrdag. 

Dressyren får ridas på två banor parallellt, P90 rider då på bana 1 och P80 

på bana 2. 

Antal hästar per 

ryttare i SM 

Ryttare får endast delta med ponny i ett lag. Startar ryttare annan ponny i 

klassen skall lagponnyn starta först i terrängen. 



 

Startordning i SM Innan dressyrtiderna kan publiceras, på tid angiven av arrangören i 

propositionen, skall lagledaren för respektive lag lämna in preliminär 

startordning för sina lagmedlemmar. Laguppställning ej inlämnad i tid kan 

innebära att laget ej tillåts starta. 

Startordning för lagen lottas. Därefter placeras respektive lagryttare in i 

respektive grupp enligt följande: 

P90 ryttarna 

Grupp 1 - första ryttaren från varje lag i lottad ordning. 

Grupp 2 - andra ryttaren från respektive lag i lottad ordning, om sådan 

ryttare finns. 

Grupp 3 - tredje ryttaren från respektive lag i lottad ordning, om sådan 

ryttare finns.  

P80 ryttarna 

Proceduren upprepas för P80 där ryttarna placeras i Grupp 4, 5 och 6.  

Är klassen öppen, får arrangören placera övriga ekipage, där arrangören 

önskar. Dock skall en lagdeltagare alltid starta sin ponny som ingår i laget 

före den andra.  

Den startordning som skapas för dressyrprovet används även för hopp- 

och terrängprov. 

Slutresultat Respektive lags resultat erhålls genom att de tre bästa resultaten från båda 

nivåerna räknas samman. Dock måste båda nivåerna representeras i 

resultatet; exempelvis om ett lag har fyra deltagare, 3 i P80 och 1 i P90 och 

alla ryttare i P80 har bättre resultat än den i P90 så räknas ändå resultatet i 

P90 och de två bästa resultaten i P80. 

Lagmedlem som inte slutför ett delprov, får inte tävla vidare, 

lagmedlemmen tilldelas 999 straffpoäng såsom sitt slutresultat och kan 

således ingå i lagets sammanlagda resultat. 

Godkänd av 

Fälttävlanskom

mittén 

2019-11-15 

Godkänd av 

Tävlingssektione

n 

2019-12-11 

Frågor till Helena Lindencrona Helena.lindencrona@ridsport.se 0220-456 16 

Datum för 

publicering 

2020-09-08 

Tvist om regler Elitsamordnare Fälttävlan SvRF 

 

mailto:Helena.lindencrona@ridsport.se

