
                      
                                                                                                                                                                                                                     

 

Regler för  Arena Youth Tour  
  

Gren  Hoppning  
  

Tid  2020/2021  
  

Serieanordnare  Gothenburg Horse Show, Sweden International Horse Show  
  

Cupen är öppen för  Ryttare födda 2000-2006 med svensk licens och som är svensk 
medborgare eller sedan minst ett år innan första kvaltävlingen 
stadigvarande bosatt i Sverige.  
  

Tävlingsplatser  2021  
Vecka 4 Strömsholms RF, kval 1  
Vecka 5 Helsingborgs FK, kval 2   
Vecka 8 Kungsbacka RK, kval 3 
Vecka 11 Borås FK, kval 4 
  
Final  
Vecka 13 Nordhallands RK, Gothenburg Horse Show  
  

Kvalklasser  Kvaltävlingarna rids i två separata junior-/ungdomsklasser i 
bedömning A:1a i direkt anslutning till varandra. Juniorer hoppar 
1,40, ungdomsryttare 1,45. Samma bana/bansträckning och med 
endast en gemensam prisutdelning, för premier och seriepoäng. 
Samtliga grundhoppningar rids först. Därefter rids eventuell 
omhoppning i 1,40, därefter 1,45.   
En gemensam resultatlista för de två klasserna ska upprättas 
från respektive kvaltävling. Eventuella premier i de två klasserna 
slås samman och fördelas enligt den gemensamma prislistan. Till 
TDB rapporteras två separata poänggivande klasser.  
  

Poängberäkning i 
kvalklasserna  

På kvaltävlingarna räknas poäng från den gemensamma 
resultatlistan.  
De 20 bästa ekipagen rangordnas inbördes och får poäng enligt 
följande tabell.   
  
  
  
  

 
 
 



                      
                                                                                                                                                                                                                     

  Rangordning  Poäng  Rangordning  Poäng   
1  24  11  10  
2  21  12  9  
3  19  13  8  
4  17  14  7  
5  16  15  6  
6  15  16  5  
7  14  17  4  
8  13  18  3  
9  12  19  2  
10  11  20  1  

  
Ryttare får räkna poäng i tre av fyra kval. Poäng räknas per 
ekipage. Ekipage som har mer än 12 fel, har utgått eller är 
uteslutet får inga poäng.  
  

Final SIHS och GHS   Totalt 16 ekipage går till finalen i Göteborg. De 8 bästa 
juniorekipagen och de 8 bästa young riderekipagen enligt 
poängtabellen efter vecka 8/2021.   
Ryttare får rida en häst i finalen och måste välja att rida som 
junior eller young rider om man är kvalad till båda med olika 
hästar.   
Om ryttare är kvalad med mer än en häst får ryttaren välja häst 
till finalen. Hästen måste då finnas med bland de 8 kvalade 
ekipagen. Ekipaget startar på den höjd de kvalificerat sig i.  
  

Likaplacerade till 
finalomgångarna  

Om två eller flera ekipage är likaplacerade efter sista 
kvaltävlingen avgör den högsta placeringen under 
kvaltävlingarna. Är även de lika avgör den näst högsta 
placeringen under kvaltävlingarna. Är även den lika avgör 
placeringen i sista kvaltävlingen. Är även den lika går samtliga 
dessa ekipage till finalen. 
  

Ersättare till final  Ekipage som avstår sin plats till finalen, eller om en ryttare kvalat 
två hästar eller fler till finalplats/höjd ersätts med ekipage i 
fallande ordning från resultatet i poängtabellen i respektive höjd. 
Detta kan göras fram till måndag 29 mars kl. 18.00. Efter denna 
tidpunkt kommer inte struket ekipage att ersättas.  
  

Byte av häst  Om kvalificerad häst är skadad och inte kan delta i finalen, får 
hästen bytas ut mot annan häst som tillsammans med samma 
ryttare ska ha deltagit i minst en av kvalklasserna. Veterinärintyg 
ska uppvisas. 



                      
                                                                                                                                                                                                                     

 

Final  1,40/1,45 bed A:1a. Startordning enligt poängtabellen.   
 

Extraklasser vid 
finalomgångarna  

Dagen/dagarna innan finalen ska en 1,30/1,40 bed två faser med 
totalfel ordnas.  
Arrangören kan dessutom bjuda in ryttarna till fler klasser under 
meetinget, enligt egen proposition.  
  

Wild card  Wild card kan inte delas ut till finalen.  
  

Anmälan  Ingen separat anmälan till cupen som helhet behövs, endast till 
varje deltävling enligt arrangörernas propositioner.  
  

Godkänd av  
Gothenburg Horse  
Show   
  

2020-09-17, 2020-10-15  
  

Godkänd av Sweden  
International Horse  
Show   
  

2020-09-17, 2020-10-15  

Godkänd av SvRF:s  
hoppkommitté  
  

2020-09-23, 2020-10-22 

Godkänd av SvRF:s TS 
regelgrupp  
  

2020-09-24  

Frågor  GHS: Tomas Torgersen, 0761-96 83 23,  
tomas.torgersen@ellberga.com  
  
SvRF: Nationell samordnare Robert Solin, 0220-456 14, 
robert.solin@ridsport.se  
  

Datum för publicering  2020-09-28, 2020-10-22, 2020-11-18 
  

Tvist om regler  Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.  
  

  


