
National Responsibles Regelverk 
  

 

Inledande bestämmelser 

 

Ändamål och tillämpningsområde 

§ 1 Detta regelverk är bindande för NR:s, det internationella utskottet, studentryttare och enskilda 

som på annat sätt deltar på SRNC:s.  

 

§ 2 Syftet med regelverket är att skapa enhetlighet och transparens vid uttagning till SRNC:s.  

 

§ 3 Regelverkets tillämpning påverkas, i den mån inte annat anges, inte av den enskildes 

medborgarskap.  

 

Begreppsförklaring 

§ 4 Följande förkortningar har i detta dokument den betydelse som anges nedan:  

 

Regelverket National Responsibles regelverk, detta dokument.  

NR  National Responsible. 

SRNC  Student Riding Nations Cup. 

WF  World Finals. 

SAR  Svenska Akademiska Ryttarförbundet. 

Studentryttare Enskilda som deltar som ryttare på internationella studentryttartävlingar. 

AIEC  Association Internationales des Etudiants Cavaliers. 

 

Internationellt utskott 

§ 5 Syftet med det internationella utskottet är att arbeta för samverkan mellan studentryttare i 

Sverige och ett aktivt svenskt deltagande i SRNCs. När utskottet tar fram förslag till ändringar av 

reglerna som ska presenteras för SAR används röstning med enkel majoritet. Vid presentation av 

förslaget inför SAR ska dock även skiljaktiga meningar inom utskottet presenteras. 

 

§ 6 SAR:s representant saknar rösträtt i det internationella utskottet. 

 

§ 7 Internationella utskottets möten ska som huvudregel vara öppna för alla medlemmar i SAR. 

Vid frågor som utskottet bedömer som särskilt känsliga finns dock utrymme att hålla delar av 

möten stängda. 

 

 

 

 



Uttagning av ryttare till internationella studentryttartävlingar 

 

Grundläggande bestämmelser för ryttare 

§ 8 För att få delta som ryttare vid SRNC:s krävs medlemskap i SAR eller någon av dess 

medlemsföreningar. 

 

§ 9 För att få delta som ryttare för Sverige vid SRNC:s krävs att ryttaren innehar svenskt 

medborgarskap.  

 

§ 10 Aktiva studenter har förtur till att delta på SRNC:s som ryttare. Med aktiv student 

avses någon som studerar på eftergymnasial nivå samt de två närmst efterföljande 

SRNC:s efter examination. Även andra än aktiva studenter får delta som ryttare på 

internationella studentryttartävlingar i mån av plats, under förutsättning att ryttaren har 

tävlat för Sverige under sin studietid.   

 

Anmälan 

§ 11 Intresseanmälan att delta som ryttare vid SRNC:s är bindande om inget annat anges vid 

anmälan. Ryttare som blir uttagen till laget och av någon anledning ändå drar sig ur är 

skyldig att erlägga startavgift samt eventuella straffavgifter som kan uppkomma om det inte 

finns en reservryttare som kan överta platsen, enligt AIEC Rules of Registrations. Ryttare 

som anmäler sig till en tävling för första gången ska upplysas om att detta regelverk existerar.  

 

Intyg 

§ 12 För att få delta som ryttare vid SRNC:s krävs ett giltigt utfärdat intyg som styrker att 

ryttaren på ett säkert sätt kan rida en bana på 110 cm samt genomföra en godkänd ritt i 

program motsvarande MsvC:2. 

 

§ 13 Giltig utfärdare av intyg är A-, B- eller C-tränare i respektive gren samt SRL III. En 

dressyrtränare kan inte utfärda ett hoppintyg och vice versa. En fälttävlanstränare eller hippolog 

kan utfärda intyg i båda grenarna. Ridledare eller ridinstruktörer kan inte utfärda intyg. 

 

§ 14 Intyg ska upprättas genom bifogad mall (se bilaga 1) om inte särskilda skäl föreligger. 

Sådana skäl kan vara om intyget utfärdats innan intygsmallen upprättats eller om ryttare 

redan innehar ett liknande intyg från annat sammanhang. 

 

§ 15 Ryttare utan intyg får endast delta om antalet sökande med intyg understiger antalet 

deltagare i laget.  

 

§ 16 Dressyrintyg kan ersättas av tävlingsprotokoll från ritt på minst regional tävling i MsvC:2 

eller högre som genomförts med godkänt resultat (62 % eller högre). Hoppintyg går inte att 

ersätta på motsvarande sätt. 



 

Poängsystemets grundvalar  

§ 17 Varje gång en ryttare blir uttagen till SRNC erhåller ryttaren 1 poäng. Varje gång en ryttare 

placerar sig i den övre tredjedelen (top 12 vid 36 deltagande ryttare, top 15 vid 45 deltagande 

ryttare osv.) individuellt i den kombinerade klassen erhåller ryttaren ett minuspoäng. Ryttare kan 

aldrig erhålla lägre än 0 poäng. 

 

§ 18 Ryttare erhåller poäng på samma sätt oavsett om ryttaren har ridit i det svenska laget eller i 

ett internationellt lag.  

 

§ 19 Poäng som en ryttare har erhållit från en SRNC notställs dagen efter World Finals avslut. 

 

Uttagning av laget 

§ 20 Ryttare som har lägst poäng har företräde till att delta som ryttare på SRNC:s. Detta gäller 

både att delta i det svenska laget samt i ett internationellt lag.  

 

§ 21 Det måste alltid vara en person som tidigare har deltagit i en SRNC i laget. Detta gäller inte 

om ingen person har anmält sig som tidigare har deltagit i en internationell tävling. 

 

§ 22 Vid lika poäng tillämpas lottning. 

 

§ 23 Vid uttagning till laget görs följande prioriteringar: en plats till ryttare från truppen, en plats 

till ryttare som inte har ridit en SRNC innan samt en plats till ryttare som ridit minst en SRNC 

tidigare. 

 

§ 24 Vid uttagning till truppen och World Finals tillämpas regler bifogade till detta regelverk. 

 

Supporters och oldies 

 

Supporters 

§ 25 För att få delta som supporter vid SRNC:s krävs medlemskap i SAR eller någon av dess 

medlemsföreningar. Med medlemskap i SAR likställs medlemskap i någon av dess 

medlemsföreningar i § 33.  

 

§ 26 Förtur till supporterplatser ska ske i följande ordning: 

 

1. Medlemmar i SAR som är aktivt studerande och innehar svenskt medborgarskap 

 

2. Medlemmar i SAR som är aktivt studerande i Sverige och innehar medborgarskap i ett 

land, som inte är anslutet till AIEC 

 



3. Medlemmar i SAR som har deltagit på SRNC:s under sin studietid, så kallade “oldies” 

 

4. Medlemmar i SAR som varit medlemmar i SAR under sin studietid. 

 

5. Övriga medlemmar i SAR 

 

Oldies 

§ 27 För att få delta som ryttare för Sverige i ett oldies lag vid SRNC:s krävs att ryttaren 

innehar svenskt medborgarskap. 

 

§ 28 För att få delta som ryttare i ett oldies lag vid SRNC:s krävs att ryttaren är äldre än 28 år 

och att han eller hon har tävlat för Sverige under sina studietider. 

 

§ 29 För att anmäla sitt intresse som ryttare i ett oldies-lag ska ryttaren själv kontakta AIEC 

Director of Competitions.  

 

Övriga bestämmelser 

 

Konkurrerande regelverk 

§ 30 Förutom vad som anges i detta regelverk ska även SAR:s stadgar samt AIEC:s Rules and 

Guidelines gälla vid anmälan till internationell studentryttartävling. 

 

§ 31 Finns i de olika regelverken motstridande bestämmelser gäller de i följande ordning: 

 

1. AIECs Rules and Guidelines 

 

2. SAR:s stadgar 

 

3. Detta dokument 

 

Ändring av Regelverket 

§ 32 Regelverket kan ändras genom beslut på SAR:s styrelsemöte eller årsmöte. Röstning på 

årsmöte sker enligt tillämpliga regler i SAR:s stadgar.  

 

Code of conduct 

§ 33 Ryttare som visar grova brister i grundläggande mänskliga värderingar på SRNC:s, 

exempelvis genom rasism eller homofobi, kan uteslutas från att åka på SRNC:s.  

 

§ 34 Ryttare som under SRNC begår lagbrott där fängelsestraff ingår i den svenska 

straffskalan kan uteslutas från att åka på SRNC:s. 

 



§ 35 Ryttare och supporter ska efter bästa förmåga representera Sverige på ett föredömligt sätt. 

Misskötsel ska anmälas till NR, som har skyldighet att rapportera till SAR, som i sin tur om 

denna finner det rimligt kan föreslå att under viss tid porta en individ från SRNC:s. SAR kan 

porta en individ upp till 12 månader. 

 

Utträde och uteslutning 

§ 36 Utträde som NR eller ur det internationella utskottet under löpande verksamhetsår ska 

meddelas skriftligen till SAR:s ordförande.  

 

§ 37 Om NR eller ledamot i det internationella utskottet motarbetar syftet med regelverket kan 

denna, efter beslut av SARs styrelse med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie 

möten, uteslutas från sin post.  

 

 



Bilaga 1 - Intygsmallar 

 

Hoppintyg för internationell studentryttartävling 

 

 

Ryttare: …………………………………………… Personnr: …………………………... 

 

Härmed intygas att ovan nämnd ryttare har tillräckligt goda kunskaper i hoppning för att på ett 

säkert sätt kunna rida en 1.10 m bana i hoppning. 

 

 

Underskrift: ……………………………………….. 

 

 

Datum: ………………………. 

 

Namnförtydligande: ……………………………. 

 

Titel: ……………………………………………… 

 

Tel.: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Dressyrintyg för internationell studentryttartävling 

 

 

Ryttare: …………………………………………… Personnr: …………………………... 

 

Härmed intygas att ovan nämnd ryttare har tillräckligt goda kunskaper i dressyr för att med 

godkänt resultat kunna genomföra ett MsvC:2 program i dressyr. 

 

 

Underskrift: ……………………………………….. 

 

 

Datum: ………………………. 

 

Namnförtydligande: ……………………………. 

 

Titel: ……………………………………………… 

 

Tel.: ……………………………………………….



 
 

 

Bilaga 2 – Exempel uttagningssystem SRNCs ”Poängsystemet” 

 

Exempel uttagning SRNC:s inom respektive kvot 

 

Ryttare A, B och C. 

 

Ryttare A har under kalenderåret deltagit i 2 tävlingar utan att placera sig i den övre 

tredjedelen av startfältet i den kombinerade klassen. Ryttare A har således 2 poäng. 

 

Ryttare B har under kalenderåret deltagit i 3 tävlingar och har placerat sig i den övre 

tredjedelen av startfältet i den individuella kombinerade klassen i två utav de tre 

tävlingarna. Ryttare B har således 1 poäng (3-2). 

 

Ryttare C har under kalenderåret inte deltagit i någon tävling. Ryttare C har således 0 

poäng. 

 

Ryttare C (0 poäng) tas ut till laget först, därefter ryttare B (1 poäng) och sist ryttare A (2 poäng). 

 

  



 
 

 

Bilaga 3 –Uttagningssystem World Finals och truppen 

 

-  Ryttare med intyg kommer i första hand. 

-  Ens kombinerade individuella placering vid 15 lag dividerat med 3 ger en poängsumma. 

-  Ens kombinerade lagplacering vid 15 lag ger en poängsumma. 

-  Vid 12 eller 18 lag räknas poängen om till en 15 poängsskala 

-  Den individuella samt lagpoängen läggs ihop till en slutpoäng för denna SRNC. 

-  Vid uttagning till WF söker ryttarna på sin genomsnittliga poäng över årets alla SRNCs. 

-  Vid lika poäng har den som vunnit Survivors företräde. 

 

Exempel: 

- Ryttare A 

- SRNC XXX: Individuell 30 av 54. Lag 7 av 18. 

- 30/3=10, 10*0,833=8,33. 7*0,833=5,833 8,33+5,833=14,166 

-  SRNC YYY: Individuell 9 av 45. Lag 4 av 15. 

-  9/3=3. 3+4=7 

-  Snittpoäng: 10,5833 

-  Ryttare B 

-  SRNC ZZZ: Individuell 21 av 45. Lag 6 av 15. 

-  21/3=7. 6+6=13. 

-  Snittpoäng: 13 

-  Ryttare C 

-  SRNC YYY: Individuell 16 av 45. Lag 4 av 15. 

-  16/3=5,33. 5,33+4=9,33 

-  SRNC ZZZ: Individuell 20 av 45. Lag 6 av 15. Vann survivors. 

-  20/3=6,66. 6,66+6=12,66. 12,66-2=10,66 

-  Snittpoäng: 10 

-  Ryttare D 

-  SRNC WWW: Individuell 3 av 36. Lag 2 av 12. 

-  3/3=1, 1*1,25=1,25. 2*1,25=2,5 1,25+2,5=3,75 

-  Snittpoäng: 3,75 

Således får ryttare A, C och D rida WF. 

 

  



 
 

 

Truppen 

- Truppen består av mellan 5-6 personer 

- Truppen tas ut efter World Finals 

- Truppen tas ut baserat på det poängsystem som används inför World Finals 

- Om färre än 5 ryttare tas in i truppen lämnas platser vakanta, till dessa gäller först till 

kvarn. 

- För att ingå i truppen måste man ha ridit en SRNC 

- Ryttare som ingår i truppen får i första hand ta del av sponsring och träningar. 

- När truppen söker klädspons ska dessa sträva efter att ha ett extraplagg som kan lånas 

ut till newbies. 

 

Exempel på uttagning: 

Exempel 1: 

Ryttare A - truppmedlem, 0p 

Ryttare B - truppmedlem, 1p 

Ryttare C - 0p 

Ryttare D - newbie 

Trupplats: A  Newbieplats: D Sista platsen: C 

 

Exempel 2: 

Ryttare A - truppmedlem, 0p 

Ryttare B - truppmedlem, 0p 

Ryttare C - 0p 

Ryttare D - 0p 

Trupplats: lottning mellan A och B. A får den 

Newbieplats: Ingen newbie. Lottning mellan B, C och D. C får den 

Sista platsen: lottning mellan B och D. 

 

Exempel 3: 

Ryttare A - 0p 

Ryttare B - 0p 

Ryttare C - newbie 

Ryttare D - newbie 

Trupplats: A 

Newbieplats: Lottning mellan C och D 

Sista platsen: B 

 


