
Protokoll SAR extrainsatt årsmöte 
25 november 2018, Lida 

Närvarande föreningar: LARS, TTH, UARK, ARKUM och GARS. Även NR som representant för det 
internationella utskottet innehar rösträtt vid beslut som rör internationella frågor. 
 

1. Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Linnea Lindelöf (ARKUM) till mötesordförande. 

 

2.  Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Caroline Stern Olsson (LARS) till mötessekreterare. 

 

3.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Ebba Asplund (TTH) och Linda Taxén (UARK) till justerare, tillika 

rösträknare. 

 

4. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst  

Mötet beslutar att mötet har blivit i behörig ordning utlyst. 

 

5. Godkännande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna liggande dagordning. 

 

6. Föregående årsmötesprotokoll  

Inga propositioner eller motioner inkom till senaste årsmötet.  

 

7. Beslut i förslag om stadgeändring rörande antalet NR:s 

Mötet beslutar att behålla antalet NR:s till 1 genom röster från LARS, TTH, UARK, ARKUM och 

GARS. Representant för internationella utskottet röstar för 2 NR:s. 

 

8.  Fyllnadsval av NR 

Stryks med anledning av beslut under punkt 7. 

 

9. Fyllnadsval av medlemmar i internationella utskottet 

Mötet beslutar att välja in Caroline Stern Olsson som medlem i internationella utskottet. 

 

10. Beslut i förslag om ändring av TR 

LARS har lagt ett förslag om att ändra i TR. UARK vitsordar förslaget med vissa justeringar i två 

moment.  

 

Moment 12 

LARS förslag: individuellt kombinerad endast om minst 10 ryttare tävlar både dressyr och 

hoppning.   



UARK:s justering: Lägga gränsen på 9 ryttare istället för 10.  

 

Moment 13 

LARS förslag: Därefter kan antingen lottning eller fritt val inom laget/gruppen ske om vilken ryttare 

som rider vilken av hästarna. Vid önskan om lottning från en ryttare i något lag eller någon grupp 

ska så alltid ske istället för fritt val. 

 

UARK:s justering: Därefter sker lottning inom laget/gruppen om vilken ryttare som rider vilken av 

hästarna. 

 

Mötet beslutar att bifalla LARS förslag om ändring i TR med UARK:s justeringar genom röster från 

TTH, UARK, ARKUM och GARS. LARS väljer att lägga ner sin röst. 

 

11. Behandling av inkomna motioner 

Det har inkommit en motion om ändring av NR:s regelverk. Alla närvarande föreningar vitsordar 

den inkomna motionen med vissa justeringar. Såväl den inkomna motionen som de yrkade 

justeringarna läggs som separata bilagor till detta protokoll. 

 

Mötet beslutar att bifalla den inkomna motionen med ändringar i regelverket för NR med de 

justeringar som yrkats genom röster från LARS, TTH, UARK, ARKUM och GARS. Representant för 

internationella utskottet röstar för att bifalla motionen utan justeringar.  

 

12.  Mötet avslutas 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

__________________   __________________ 

Linnea Lindelöf   Caroline Stern Olsson 

 

Justerare 

 

__________________   __________________ 

Ebba Asplund   Linda Taxén 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – förslag på ändring av TR från LARS 

Bilaga 2 – inkommen motion om ändring av regelverk för NR 

Bilaga 3 – yrkade justeringar i ovan inkommen motion 
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Introduktion till SAR-TR 

Kort om studentryttartävlingar 

På en studentryttartävling tävlar ryttare på lånade hästar som tillhandahålls av 

tävlingsarrangören. Hästarna lottas till ryttarna och två eller tre ryttare rider samma häst. 

Tävlingen går efter ett knock-out-system där ryttaren med bäst resultat på sin häst går vidare till 

nästa omgång. I nästa omgång höjs svårighetsgraden och de ryttare som gått vidare lottas till 

nya hästar. Ryttarna kan tävla i lag och/eller individuellt. 

Användning av SAR-TR 

SAR-TR tillämpas på nationella studentryttartävlingar dit Sveriges alla SAR-anslutna 

akademiska ridklubbar bjuds in. Vid regionala studentryttartävlingar, eller mindre inbjudnings- 

och lokala tävlingar, kan delar av SAR-TR tillämpas. 

 

Förkortningar 

AIEC - Association Internationale des Etudiants Cavaliers 

SAIF – Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

SAR – Svenska Akademiska Ryttarförbundet 

SvRF – Svenska Ridsportförbundet 

TD – Teknisk delegat 

TR – Tävlingsreglemente 

Tävlingsreglementets tillämpning 

Moment 1. Befogenheter och skyldigheter 

Tävlingsarrangören för en nationell studentryttartävling, i samarbete med SAR, har de 

befogenheter och skyldigheter som medföljer enligt detta tävlingsreglemente (SAR-TR). Där 

inget annat anges i SAR-TR gäller Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (SvRFTR) 

I-III i tillämpliga delar. De befogenheter och skyldigheter som Svenska Ridsportförbundet har 

enligt SvRF-TR har SAR i tillämpliga delar vid nationella studentryttartävlingar. 

 

 

 



Moment 2. Dispens 

SAR har möjlighet att bevilja dispens från bestämmelser och anvisningar i SAR-TR för 

nationella studentryttartävlingar, givet att ärendet inte strider mot SARs stadgar. Ansökan om 

dispens ska vara SAR tillhanda senast en månad innan tävlingens genomförande. Samtliga 

klubbar avlägger röst om dispens på SAR-möte. För att dispens ska beviljas krävs att en 

majoritet av klubbarna röstar för. Beviljade dispenser ska publiceras på sådant sätt att 

arrangörer och ryttare som kan beröras av dem har möjlighet att få kännedom om dispenserna. 

 

Moment 3. Ansvar 

SAR fritar sig från sådan juridisk eller ekonomisk ansvarighet som kan uppstå när bestämmelser 

och anvisningar i SAR-TR, SvRF-TR samt SAIF-TR tillämpas. Varje deltagare ansvarar själv för 

sin egen försäkring medan tävlingsarrangörer bör genom försäkring eller motsvarande täcka sig 

för de risker som kan uppstå vid anordnade av tävlingar vad gäller hästar och övrig utrustning. 

 

Moment 4. Revidering av SAR-TR 

Ändring och tillägg av dessa tävlingsbestämmelser beslutas på SARs årsmöte. Beslut om 

ändring eller tillägg träder i kraft vid årsskiftet (1 januari följande år). 

Begreppsförklaringar 

Moment 5. Platssiffra 

Platssiffran används för att beräkna slutresultat och placeringar. I varje gren räknas en 

platssiffra ut för alla ryttare baserat på deras slutgiltiga ranking. Det finns således lika många 

platssiffror som antal starter i grundomgången. När resultatet i lagklassen ska räknas samman 

omvandlas platssiffran till poäng där platssiffra 1 ger 1 poäng osv.. I lagklasserna summeras 

lagets platssiffror och laget med lägsta poängsumman får förstaplaceringen. För uträkning av 

platssiffror, se mom. 15. 

 

Moment 6. Knock-out-system 

Tävlingen rids i omgångar med stegrande svårighetsgrad och flera ryttare (två eller tre) rider 

samma häst. Ryttaren med bäst resultat på varje häst går vidare till nästa omgång. För att det 

ska bli samma antal ryttare per häst i nästa omgång går, vid behov, en s.k. lucky loser vidare. 

Detta är den tvåa som ligger närmast efter ettan på sin häst. 



Startberättigade i nationella studentryttartävlingar 

Moment 7. Startberättigande 

Berättigade att starta i nationella studentryttartävlingar och student-SM är den som under 

terminen då tävlingen äger rum uppfyller dessa punkter: 

● Student eller forskarstuderande/doktorand (man ska bedriva eftergymnasiala studier 

vid universitet, högskola, folkhögskola, KY-utbildningar eller komvux). Man får även delta 

om man avlagt eftergymnasial examen under samma kalenderår som tävlingen avgörs. 

● Har SvRFs gröna kort (ryttarlicens behövs ej)  

Dessutom gäller följande för de olika tävlingarna: 

Nationell studentryttartävling: 

● Tävla för en SAR-ansluten akademisk ridklubb. 

● Även student från stad utan akademisk ridklubb och/eller aktiv lärare vid högskola som 

är medlem i SAR-ansluten akademisk ridklubb kan ges startberättigande. Detta ska då 

tydligt framgå i inbjudan. 

Student-SM: 

● Tävlande för och medlem i en studentidrottsförening ansluten till SAIF. 

● För deltagande i lag: tävlande för och medlem i akademisk ridklubb ansluten till SAR 

och SAIF 

Grönt kort och studentlegitimation (eller motsvarande bevis på startberättigande) ska medföras 

och kunna uppvisas för tävlingsledare och ev. representant från SAIF innan tävlingen. 

Arrangör har rätt att kräva intyg på ridkunskaper motsvarande grundomgångens nivå. Sådant 

intyg ska skrivas under av SvRF godkänd ridlärare eller licensierad tränare i respektive gren. 

 

 

 



Tävlingarnas anordnande- grunder 

Moment 8. Teknisk delegat 

Vid nationella studentryttartävlingar bör SAR representeras av en, av SAR:s styrelse, utsedd 

person (ej från arrangerande klubb). Denne kallas Teknisk Delegat (TD). För student-SM är det 

SAIFs representant som har denna uppgift. TD kontrollerar, tillsammans med tävlingsansvarig, 

att deltagarna är startberättigade och att reglementena följs. TD ska vara uppmärksam på 

arrangemanget och efter avslutad tävling presentera en skriftlig rapport om genomförandet. 

Rapporten ska skickas till både SAR och tävlingsarrangören. TD har tolkningsföreträde för SAR 

TR. 

Moment 9. Hästar 

Det är upp till tävlingsarrangören att tillhandahålla hästar för tävlingen. I programmet bör också 

rekommendationer eller restriktioner för användande av hjälpmedel (eg. sporrar och ev. spö vid 

framridningen) anges. Eventuella reservhästar som tas in i tävlingen kan presenteras muntligt 

på tävlingsdagen. 

 

Hästarnas välmående ska kontrolleras både före och efter ritt av utsedd funktionär.  

 

Moment 10. Tävlingens nivå 

Nivån för tävlingens omgångar bestäms utifrån de inlånade hästarnas utbildningsnivå. 

Grundomgången i nationella studentryttartävlingar rekommenderas att hållas mellan 0,70- 1,00 

m i hoppningen och LB-LA nivå i dressyren. Omgångarna ska ha ökande svårighetsgrad. 

 

Moment 11. Laguppställning och individuella starter 

Varje akademisk ridklubb ansluten till SAR kan skicka ett dressyrlag samt ett hopplag 

bestående av tre ryttare vardera. Samma ryttare kan ingå i båda lagen. Det är tillåtet att låna in 

ryttare från andra klubbar i enlighet med SAR:s stadgar §4. Om möjligt kan även individuella 

starter erbjudas, främst för ryttare som har anknytning till en utbildningsort utan akademisk 

ridklubb. Det är viktigt att det framgår i propositionen om det finns en gräns för maximalt eller 

minimalt antal deltagande lag eller begränsat antal starter. 



Tävlingarnas anordnande - genomförande 

Moment 12. Klasser och deltävlingar 

Nationella studentryttartävlingar genomförs i minst tre omgångar i varje gren. Om många lag 

deltar kan en eller flera kvalomgångar innan grundomgången läggas till där bedömningen bör 

vara densamma som i grundomgången. Hejarklackspris uppmuntras i lagtävlingar. 

 

Förslag på omgångar: 

• Banhoppning grundomgång 

• Banhoppning semifinal 

• Banhoppning final  

• Dressyr grundomgång 

• Dressyr semifinal 

• Dressyr final 

Klasser: 

• Lag kombinerat* 

• Lag hoppning 

• Lag dressyr 

• Individuell hoppning* 

• Individuell dressyr* 

• Indivuduell kombinerat** 

* klasser med student-SM status där studentmästare koras 

** endast om minst 10 ryttare tävlar både dressyr och hoppning 

Gemensamma bestämmelser för dressyr och hoppning 

Moment 13a. Lottning av hästar 

I alla omgångar lottas hästarna till ryttarna och tre (eller två) ryttare rider samma häst. I varje 

omgång bör varje häst ha samma antal ryttare. Kvalificering till nästa omgång sker alltid genom 

knock-out-system. Ryttare från samma lag ska inte lottas till samma häst om det kan undvikas. 

En häst som deltar i både hoppningen och dressyren får inte ridas av samma ryttare om det kan 

undvikas. Hästarnas startordning ska bestämmas av tävlingsarrangören innan lottdragningen. 



Lottning i eventuella kvalomgångar: Bör vara samma som för grundomgången, se 

nedan. 

Lottning i grundomgång: 

Grundomgång hoppning (stilbedömning): 

Varje lag ska ha en ryttare som rider en häst som går sin första runda, en ryttare som 

rider en häst som går sin andra runda och en ryttare som rider en häst som går sin tredje 

runda. Till varje lag lottas tre hästar (samt om det är hästens första, andra eller tredje 

runda). Individuella ryttare grupperas ihop i grupper om tre och lottas hästar i grupp. 

Därefter kan antingen lottning eller fritt val inom laget/gruppen ske om vilken ryttare som 

rider vilken av hästarna. Vid önskan om lottning från en ryttare i något lag eller någon 

grupp ska så alltid ske istället för fritt val. 

 

Grundomgång dressyr: 

Programbedömning: 

Nyttjas inte avdelningsridning gäller samma som för hoppningens 

grundomgång (ovan). 

 

Avdelningsridning: 

För avdelningsridning gäller att hästarna delas in i grupper om tre, och en hästgrupp 

lottas ut till varje lag, respektive grupp om tre individuellt startande. Lag/grupp med 

samma hästgrupp tävlar således mot varandra. Därefter kan antingen lottning eller fritt 

val inom laget/gruppen ske om vilken ryttare som rider vilken av hästarna. Vid önskan om 

lottning från en ryttare i något lag eller någon grupp ska så alltid ske istället för fritt val. 

Hästarnas startordning samt om de går som tät-, mitten- eller sistahäst ska vara fastställt 

av tävlingsarrangören innan lottningen. Hästarna går i samma ordning i alla sina starter.  

Lottning i semifinal och final: 

Semifinalens hästar (och om ryttaren rider hästens första, andra eller tredje runda) lottas 

till semifinalisterna. Även i finalen lottas startordningen. Om möjligt kan finalen avgöras 

på två hästar. Finalryttarna rider då båda hästarna och lottningen bör konstrueras så att 

samma finalryttare inte rider båda hästarnas första runda. 



Moment 13b. Uppvärmning och visning av hästarna 

Hästarna värms upp av visningsryttare som kan visa hästen på ett fördelaktigt sätt. 

Visningsryttaren får inte tävla i klassen som hästen startar i. Undantag får dock göras för ryttare 

som vill visa sin egen häst efter överenskommelse med arrangör och TD. Efter uppvärmningen 

visas och presenteras alla hästar i omgången inne på tävlingsbanan. Visningsryttarna bör under 

presentationen inte ha hjälpmedel (ex. sporrar) som tävlingsryttarna inte tillåts ha. Hästarna ska 

ha nummerlapp synlig. 

 

Moment 13c. Framridning 

En framridningsansvarig ska utses av arrangörsklubben och denna person ska finnas angiven i 

programmet. Varje ryttare får sitta upp och justera stigläder och skritta på lång tygel, men ej ta 

tyglarna förrän framridningsansvarig ger signal. Uppsittning på fel häst medför uteslutning för 

den ryttaren såvida inte felet ligger hos arrangören. Ryttaren får rida på kort tygel under en 

förbestämd tid, vilket ska framgå i programbladet. Tiden bestäms i samråd med hästägare och 

ska vara lika lång för alla, förslagsvis 5 minuter. Vid extrema förhållanden kan TD ändra tiden 

under tävlingsdagen. I hoppningen får varje ryttare hoppa fram två språng inom 

framridningstiden, en gång på ett rättuppstående hinder och en gång på en oxer. På 

framhoppningsbanan ska endast ett rättuppstående hinder samt en oxer finnas. 

 

Efter att framridningstiden är över ska hästen skrittas på långa tyglar tills dess att föregående 

ryttares ritt är avslutad (d.v.s. målgång i hoppning och avslutande hälsning i dressyr). 

  

Moment 13d. Rätt att avbryta ritt 

Utsedda ansvariga personer, t.ex. ridlärare, ridskolechef, domare, hästens ägare, representant 

från SAIF och tävlingsansvarig, har rätt att avbryta ritt. De ansvariga personerna ska vara 

angivna i programmet. Skulle en ritt behöva avbrytas för att hästen av någon anledning måste 

tas ur tävlingen (t.ex. p.g.a. skada) bör omridning på annan häst ordnas för de drabbade 

ryttarna. Banan kan då behöva kortas ned eller nivån sänkas. Skulle det inte vara möjligt med 

omridning på annan häst är det upp till tävlingsledaren att finna en annan lösning. 

 

 

 



Banhoppningsbedömning 

Moment 14a. Domare och banbyggare 

Stilbedömningen ska utföras av minst en, men gärna fler, inverkansdomare. Vid fler än en 

domare väljs en av domarna till huvuddomare. Överdomare behövs ej. Hoppningen döms av en 

hoppdomare. Inverkansdomare, hoppdomare och banbyggare ska vara godkända av Svenska 

Ridsportförbundet och inneha behörighet att döma respektive bygga de aktuella klasserna. 

Inverkansdomare ska helst ha genomgått Svenska Ridsportförbundets utbildning, i annat fall ha 

dokumenterad vana av stilbedömning 

 

Moment 14b. Bedömning i hoppklasserna 

Grundomgång (samt eventuella kvalomgångar): Bedömningen i grundomgång och 

kvalomgång är stilbedömning. 

 

Semifinal: I semifinalen rekommenderas stilbedömning, annars bedömning A:0. 

 

Final: I finalen kan bedömningen vara stilbedömning, bedömning A:0 eller lämplig 

specialhoppning såsom ackumulatorhoppning. Den bedömning som tillämpas i semifinal och 

final ska anges i inbjudan. För de olika bedömningarna gäller följande: 

 

Stilbedömning: 

Svenska Ridsportförbundets stilbedömningsprotokoll ska användas. 

Stilhoppningsprotokollet som finns bifogat rekomenderas. 

Följande gäller, i rangordning, för att urskilja vilken ryttare som har bäst resultat på varje 

häst och därmed kvalificerad till nästa omgång: 

1. Högst stilpoäng (summa poäng inräknat eventuella minuspoäng)  

2. Minst antal fel (minuspoäng) 

3. Snabbast tid 

 

Om fler än en domare: 

1. Högst medelvärde av totalpoäng (summera alla domares totalpoäng och dividera 



med antal domare). 

2. Se till huvuddomarens protokoll och följ listan ovan. 

 

Bedömning A:0: 

Följande gäller, i rangordning, för att urskilja vilken ryttare som har bäst resultat på varje 

häst och därmed kvalificerat sig till nästa omgång alternativt får den högre placeringen i 

finalen: 

1. Minst antal fel (rivning, olydnad) 

2. Snabbast tid 

 

Ackumulatorhoppning: 

Önskar tävlingsarrangören att finalen ska gå i någon annan variant av specialhoppning 

än ackumulatorhoppning ska detta bestämmas i samråd med SAR (och för student-SM 

även i samråd med SAIF). Ackumulatorhoppning rids enligt SvRF-TR III moment 345, 

med jokerhinder och tiden som avgörande om finalryttare har samma poäng (A:0). 

 

Moment 14c. Övrigt om hoppklasserna 

Tidtagning ska ske över hela banan från start till mål. Om alla ryttare på samma häst blivit 

diskvalificerade p.g.a. tre olydnader eller avfallning gäller följande för att urskilja kvalificerade 

ryttare: 

1. Flest övervunna hinder 

2. Flest övervunna hinder innan fel uppstod 

3. Om möjligt, omridning på annan häst (banan kan då kortas ner och/eller sänkas) 

4. Domarens val alt. lottning 

Dressyrbedömning 

Moment 15a. Domare 

Domare ska vara godkänd(a) av SvRF och inneha behörighet att döma de aktuella klasserna. 

Samma domare dömer hela klassen, men olika domare kan döma olika klasser om nödvändigt. 

Vid programridning ska det vara minst en domare, men gärna fler. Vid fler än en domare väljs 

en av domarna till huvuddomare. Vid avdelningsridning ska det finnas tre domare, en domare 

per ekipage. Överdomare behövs ej.  



 

Moment 15b. Bedömning i dressyrklasserna 

Grundomgång (samt eventuella kvalomgångar): I dressyrens grundomgång kan bedömningen 

vara programbedömning, där programmet rids av en ryttare i taget. I den första omgången kan 

man även tillämpa avdelningsridning, där ett helt lag/grupp om individuellt startande rider 

programmet samtidigt. 

Semifinal och final: Dressyrens semifinal och final avgörs utifrån programbedömning. 

För de olika bedömningarna gäller följande: 

 

Programbedömning: Vid programbedömning anordnas tävlingen enligt regler och 

program från SvRF. Alla hästar ges betyget 6 för sina gångarter. 

Följande gäller, i rangordning, för att urskilja vilken ryttare som har bäst resultat på varje 

häst och därmed kvalificerat sig till nästa omgång alternativt får den högre placeringen i 

finalen: 

1. Högst totalpoäng  

2. Högst totalpoäng för allmänt intryck 

3. Flest antal högsta poäng på programdelen (ej allmänt intryck), därefter flest 

antal näst högsta poäng osv. 

4. Om möjligt, omridning på annan häst  

5. Domarens val alt. lottning 

 

Om fler än en domare gäller: 

1. Högst medelvärde av totalpoäng (summera alla domares totalpoäng och 

dividera med antal domare). 

2. Se till huvuddomarens protokoll och följ listan ovan. 

 

Avdelningsridning: Avdelningsridning rids enligt något av SAR:s program för 

avdelningsridning, vilket är omarbetade översättningar av internationella 

studentryttarförbundets (Association Internationale des Etudiants Cavaliers, AIEC) 

program för avdelningsridning. Vilket program som rids framgår av propositionen. 

 



Följande gäller, i rangordning, för att urskilja vilken ryttare som har bäst resultat på varje 

häst och därmed kvalificerat sig till nästa omgång: 

1. Högst totalpoäng 

2. Högst poäng på allmänt intryck 

3. Flest antal högsta poäng på programdelen, därefter flest antal näst högsta 

poäng osv. 

4. Om möjligt, omridning på annan häst 

5. Domarens val alt. lottning 

 

Moment 15c. Övrigt om dressyrklasserna 

Programläsning är tillåten i alla omgångarna, vid avdelningsridning få mittenryttaren dessutom 

ge korta kommandon. Om alla ryttare på samma häst blivit diskvalificerade p.g.a. avfallning, tre 

felridningar eller utridning från bana gäller följande för att urskilja kvalificerade ryttare: 

1. Längst kommen i programmet innan diskvalificering 

2. Längst kommen innan första felridning 

3. Om möjligt, omridning på annan häst 

4. Domarens val alt. lottning 

Placeringsberäkningar 

Moment 16. Uträkning av platssiffra 

Platssiffror räknas ut för dressyr och hoppning, var för sig. Ryttarna rankas utefter sitt 

slutresultat i tävlingen och får en platssiffra utifrån denna ranking. De bästa platssiffrorna 

tilldelas ryttarna i finalen, de nästkommande platssiffrorna till de som blivit utslagna i semifinalen 

och resterande platssiffror till de ryttare som blivit utslagna i grundomgången. Den som har bäst 

resultat (se mom. 13b resp. 14a) i finalen får platssiffra 1, därefter rangordnas ryttarna efter 

minsta resultatskillnad till ryttaren med bäst resultat på samma häst. Resultatskillnaden jämförs 

då, omgångsvis, mellan olika hästar. 

 

Hoppning: 

I klasser med stilbedömning skiljs två ryttare åt genom att jämföra deras resultat med ryttaren 

med bäst resultat på respektive häst. (enl. mom 14b). Högst platssiffra ges då enligt följande: 

1. Minst skillnad i stilpoäng 



2. Minst skillnad i fel 

3. Minst skillnad i tid 

4. Minst skillnad i allmänt intryck 

 

Om flera domare dömer ges platssiffra enligt följande: 

1. Minst skillnad i medelvärdet av domarnas poäng  

2. Minst skillnad i huvuddomares totalpoäng 

3. Minst skillnad i antal fel  

4. Minst skillnad i tid 

5. Minst skillnad i allmänt intryck, huvuddomares protokoll 

 

Är bedömningen i klassen A:0 ges platssiffra enligt följande: 

1. Minst skillnad i antal fel  

2. Minst skillnad i tid 

 

Är bedömningen I klassen ackumulatorhoppning ger platssiffra enligt följande: 

 1. Minst skillnad I poäng 

 2. Minst skillnad I tid 

 

Dressyr: 

I klasser med programbedömning skiljs två ryttare åt genom att jämföra deras resultat med 

ryttaren med bäst resultat på respektive häst (enl. mom 14b). Högst platssiffra ges då enligt 

följande: 

1. Minst skillnad i poäng 

2. Minst skillnad i totalpoäng för allmänt intryck 

3. Minst skillnad i antal högsta poäng på programdelen (ej allmänt intryck)  

4. Minst skillnad i antal näst högsta poäng på programdelen, och så vidare 

 

Skiljer detta inte de två ryttarna åt gäller högst totalpoäng före högst poäng på allmänt intryck 

och sist antal högsta poäng på programdelen (ej allmänt intryck). 

 

Om fler än en domare dömer gäller följande: 

1. Minst skillnad i medelvärdet av domarnas poäng  



2. Minst skillnad i huvuddomarens totalpoäng 

3. Enligt huvuddomarens protokoll, minst skillnad i totalpoäng för allmänt intryck 

4. Enligt huvuddomarens protokoll, minst skillnad i antal högsta poäng på programdelen (ej 

allmänt intryck), därefter antal näst högsta poäng, och så vidare 

 

Skiljer detta inte de två ryttarna åt gäller högst medelvärde av domarnas protokoll före högst 

totalpoäng, därefter högst poäng på allmänt intryck och sist antal högsta poäng på 

programdelen. De tre sista punkterna gäller likt tidigare huvuddomarens protokoll. 

 

Avdelningsridning: 

Vid avdelningsridning i grundomgången ges platssiffra enligt följande: 

1. Minst poängskillnad till bästa resultatet på samma häst (på samma sätt som vid 

programbedömning) 

2. Minst skillnad i poäng på inverkan (Subtotal 2: riders seat and aids, accuracy of 

movements) 

3. Minst skillnad i antal högsta poäng på programdelen (Subtotal 1), därefter skillnad i antal 

näst högsta poäng, och så vidare. 

 

Skiljer inte detta de två ryttarna åt gäller högst totalpoäng, därefter högst poäng på inverkan och 

sist antal högsta poäng på programdelen, likt punkt 3 ovan. 

 

Samma platssiffra: 

Ryttare som blivit diskvalificerade eller uteslutna bedöms som lika placerade, och delar på den 

lägsta platssiffran för omgången. Lika rankade ryttare delar summan av de poäng som täcker 

likaplaceringarna (ex. två ryttare delar 5:e platsen- de får (5+6)/2 =5.5 poäng var). 

 

Moment 17. Placeringar individuellt i hoppning respektive dressyr 

Antalet individuellt placerade bestäms av SvRF-TR I moment 143. De individuella placeringarna 

tillfaller ryttarna med de lägsta platssiffrorna i hoppning och dressyr var för sig. Rosett delas ut till 

alla placerade. 

 

Om individuellt placerad delar på en platssiffra och måste skiljas år gäller: 

 1. Om möjligt, omridning på annan häst 



 2. Domarens val alt. lottning 

 

Moment 18a. Placeringar lag - allmänt 

För att ta fram ett lagresultat adderas lagets sammanlagda platssiffror. Laget med lägst summa 

erhåller första palavering. Om två lag skulle få samma poäng och måste skiljas åt gäller följande: 

1. Högst antal ryttare i final före högst antal ryttare i semifinal 

2. Högsta individuella placeringen, om de är lika, näst högsta osv. 

3. Lottning Lagen på första, andra och tredjeplats i varje lagdeltävling (laghoppning, 

lagdressyr samt lag kombinerat hoppning och dressyr) blir placerade. 

Moment 17b. Placering laghoppning  

Summan av platssiffrorna för alla tre ryttare i varje hopplag läggs ihop. Lagen rangordnas 

utefter sammanlagd poäng och laget med lägst summa erhåller första placering. Rosetter 

delas ut till alla tre lagryttare. 

Moment 17c. Placering lagdressyr  

Om avdelningsridning inte tillämpas i grundomgången: Summan av platssiffrorna för alla tre 

ryttare i varje dressyrlag läggs ihop. Lagen rangordnas utefter sammanlagd poäng och laget 

med lägst summa erhåller första placering. Rosetter delas ut till alla tre lagryttare. 

Om avdelningsridning tillämpas i grundomgången: Om avdelningsridning tillämpats i 

dressyrens grundomgång, räknas lagplaceringen ut genom att addera platssiffran för laget i 

grundomgången med platssiffrorna för alla lagryttare. Laget med den lägsta summan vinner 

lagtävlingen i dressyr. Rosetter delas ut till alla tre lagryttare. 

Moment 18b. Placering lag kombinerat hoppning och dressyr 

Platssiffrorna summeras för alla lagets ryttare (sex platssiffror). Laget med lägst sammanlagd 

poäng erhåller första placering. Dressyr och hoppning väger lika vad gäller platssiffrorna (om 

avdelningsridning tillämpas i grundomgången i dressyr räknas inte dressyrlagets gemensamma 

platssiffra med utan bara de individuella platssiffrorna). Rosetter ska delas ut till samtliga ryttare 

i det kombinerade laget. 



 



 

  



SAR Avdelningsridning 1.01          Maxpoäng 240 
Översatt från AIEC Test 1.01 Individual Dressage test 
Tre ryttare 

Bana 20m x 40m             

Bed.gr Plats Rörelser 

1. A  
 

B - X - E 

 

C 

Inridning i arbetstrav från vänster varv. Vänd upp på medellinjen 
när andra ryttaren är vid A.  
 

Halt, hälsning, framridning i arbetstrav 

 

Vänster varv 

2. H - E - K 

 

M - B - F 

Vänd vänster när andra ryttaren är vid E 

 

Vänd höger 

3. KXM 

 

M 

Mellantrav 

 

Arbetstrav 

4.  H - E - K Volt med 10 m i diameter när andra ryttare är vid E 

5.  F - B - M  
 

G - X- D 

Vänd vänster när andra ryttare är vid B  
 

Halt på medellinjen 

6.  K - E - H  Arbetstrav, höger varv 

7.  BE  Halv volt 20 m, höger varv 

8.  E  Arbetsgalopp när enskilda ryttaren är vid E  

9.  CXC Volt i mellangalopp 

10.  M  Arbetstrav när enskilda ryttaren är vi M  

11. BK  Byt varv 

12.  A  Arbetsgalopp när enskilda ryttaren är vid A 

13. BEB Volt i mellangalopp 

14. M  Arbetstrav när enskilda ryttaren är vi M  

15. HXF 

 

F 

Mellantrav 

 

Arbetstrav 
 
 
 
 



16.  A  Serpentiner med tre bågar 

17. M - B - F 

 

D - X - G 

Halv volt med 10 m i diameter till höger när andra ryttaren är vid B 

 

Halv volt med 10 m i diameter till vänster när andra ryttaren är vid 
X 

18.  FXH Arbetstrav 

19.  A  
 

X 

Från kortsidan, vänd vänster när andra ryttare är vid A 

 

Halt, hälsning 

 

Allmänt intryck:                             Koeff. 
1. Ryttarens sits och hjälper               2 
2. Ryttarens insats i avdelningen          2     
3. Korrektheten i uppvisningen             1 

     
 

Avdrag:  
     Felridning första gången         2 poäng 

Felridning andra gången         4 poäng 

Felridning tredje gången         uteslutning 

  



SAR Avdelningsridning 1.02         Maxpoäng 220 
Översatt från AIEC Test 1.02 Individual Dressage test 

Bana 20m x 40m 

             

Bed.gr Plats Rörelser 

1. A  
 

B - X - E 

 

C 

Inridning i arbetstrav från vänster varv. Vänd upp på meddellinjen 
när andra ryttaren är vid A.  
 

Halt, hälsning, framridning i arbetstrav 

 

Höger varv 

2. M - B - F Volt 10m i diameter när andra ryttare är vid B 

3. K - E - H Vänd till höger andra ryttare är vid E 

4.  AXC Halt på medellinjen  

5.  FBM  Fortsätt i arbetstrav, vänster varv 

6.  H - E - K  Volt 10m i diameter när andra ryttare är vid E 

7.  FXH  
 

H 

Mellantrav 

 

Arbetstrav 

8. M - B- F 

 

D -X - G 

Halv volt 10 m i diameter när andra ryttare är vid B  
 

Halv volt 10 m i diameter när andra ryttare är vid X 

9.  A  Arbetsgalopp när enskilda ryttaren är vid A 

10.  BEB 

 

B 

Volt med 20 m i diameter i mellangalopp 

 

Arbetsgalopp 

11. C Arbetstrav när enskilda ryttaren är vid C 

12.  H - E - K  
 

D - X - G 

Halv volt 10 m i diameter när andra ryttare är vid E  
 

Halv volt 10 m i diameter när andra ryttare är vid X 

13. A  Arbetsgalopp när enskilda ryttaren är vid A 

14. EBE 

 

E 

Volt med 20 m i diameter i mellangalopp 

 

Arbetsgalopp 

15. C Arbetstrav när enskilda ryttaren är vid C 
 
 



16.  MXK 

 

K 

Mellantrav 

 

Arbetstrav 

17. A 

 

X 

Från kortsidan, vänd vänster när andra ryttare är vid A 

 

Halt, hälsning 

 

Allmänt intryck:                               Koeff. 
1. Ryttarens sits och hjälper              2     
2. Ryttarens insats i avdelningen         2 
3. Korrektheten i uppvisningen             1 

 

Avdrag:  
Felridning första gången         2 poäng 

Felridning andra gången         4 poäng 

Felridning tredje gången         uteslutning 
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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 internationella studentryttartävlingar eller andra aktiviteter som 

anordnas av NR:s eller det internationella utskottet.  

 

§ 2 Syftet med regelverket är att skapa enhetlighet och transparens vid uttagning till 

internationella studentryttartävlingar och andra aktiviteter som NR:s och det internationella 

utskottet anordnar.  

 

§ 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. 

 

National Responsibles 

§ 5 Sverige ska ha två NR:s. NR:s uppgifter regleras, förutom i detta regelverk, genom AIEC:s 

Rules and Guidelines. 

 

§ 6 Val av NR:s sker vid SAR:s årsmöte eller extrainsatt årsmöte enligt gällande regler i SAR:s 

stadgar.  

 

§ 7 Vid val av NR ska särskild hänsyn tas till sökandens erfarenhet av internationella 

studentryttartävlingar.   

 

Internationellt utskott 
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§ 8 Sverige ska ha ett internationellt utskott som ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter 

exklusive NR:s.  

 

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

Sverige och ett aktivt svenskt deltagande i internationella studentryttartävlingar. Utskottet ska 

sträva efter att sammanträda åtminstone fyra gånger per år och löpande se över de regler och 

riktlinjer som gäller för studentryttare och andra som deltar på internationella 

studentryttartävlingar. När utskottet tar fram förslag till ändringar av reglerna som ska 

presenteras för SAR används röstning med enkel majoritet.  

 

§ 10 NR:s är sammankallande och har rösträtt i det internationella utskottet. SAR:s ordförande 

har rätt att närvara vid sammanträden men saknar rösträtt i det internationella utskottet. 

 

§ 11 Ledamöterna till det internationella utskottet väljs på ett års mandat i taget på SAR:s 

årsmöte med möjlighet till omval.  

 

§ 12 Vid val av ledamöter till det internationella utskottet ska särskild hänsyn tas till den 

enskildes erfarenhet inom den internationella studentridsporten. Några krav på svenskt 

medborgarskap, medlemskap i en nationell studentryttarförening eller studier uppställs inte.  

 

Uttagning av ryttare till internationella studentryttartävlingar 

 

Grundläggande bestämmelser för ryttare 

§ 13 För att få delta som ryttare vid internationella tävlingar krävs medlemskap i SAR 

eller någon av dess medlemsföreningar. 

 

§ 14 För att få delta som ryttare för Sverige vid internationella tävlingar krävs att ryttaren 

innehar svenskt medborgarskap.  

 

§ 15 Aktiva studenter har förtur till att delta på internationella studentryttartävlingar 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.  

 

Anmälan 

§ 16 Intresseanmälan att delta som ryttare vid internationella tävlingar är bindande om inget 

annat anges vid anmälan. Betalningsskyldighet uppkommer då ryttaren blir uttagen till laget. 

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.  
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Intyg 

§ 17 För att få delta som ryttare vid internationella tävlingar 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. 

 

§ 18 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. 

 

§ 19 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. 

 

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

deltagare i laget. Ryttare utan intyg får inte heller i denna situation delta som ryttare om det 

med hänsyn till ryttarens kunskapsnivå är uppenbart att den enskilde inte innehar de 

kvalifikationer som angetts i § 17.  

 

§ 21 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  

§ 22 Varje gång en ryttare blir uttagen till en internationell tävling 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. 

 

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

ett internationellt lag.  

 

§ 24 Poängsystemet tillämpas inte vid uttagning till andra internationella studentryttartävlingar 

än SRNC:s. Vid dessa tävlingar tillämpas intresseanmälan och lottning. Intyg krävs även för 

deltagande på dessa tävlingar.  

 

§ 25 Poäng som en ryttare har erhållit från en tävling nollställs 365 dagar efter att tävlingen har 

ägt rum oavsett under vilket kalenderår ryttaren har deltagit. Vid denna beräkning ska 

utgångspunkten vara tävlingarnas sista dag, dvs. finaldagen.  

 

Uttagning av laget 
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§ 26 Ryttare som har lägst poäng har företräde till att delta som ryttare på internationella 

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

 

§ 27 Det måste alltid vara en person som tidigare har deltagit i en internationell tävling i laget. 

Detta gäller inte om ingen person har anmält sig som tidigare har deltagit i en internationell 

tävling. 

 

§ 28 Vid lika poäng tillämpas lottning. 

 

Uttagningssystem för World Finals 

§ 29 Uttagning av ryttare till World Finals följer inte det ordinarie uttagningssystemet. Uttagning 

till World Finals sker baserat på den enskildes prestation vid studentryttartävlingar under 

föregående kalenderår, dvs. samtliga SRNC:s som har ägt rum sedan World Finals senast 

arrangerades.  

 

§ 29 Vid uttagning till WF söker ryttarna på sitt genomsnittliga resultat över årets alla SRNC:s. 

Uttagningen sker genom att dividera den enskildes placering individuellt kombinerat med det 

totala antalet starter under tävlingen. För ryttare som deltagit vid flera tävlingar räknas ett 

medeltal ut.  

 

§ 30 Ryttare som deltar i World Finals erhåller inget straffpoäng vid uttagning och kan inte heller 

få något minuspoäng vid placering.  

 

§ 31 Vid lika poäng har ryttare som vunnit Survivors företräde. Vid lika poäng efter att hänsyn 

tagits till Survivors ska uttagning ske med hjälp av lottning mellan ryttare som har samma poäng. 

 

Supporters och oldies 

 

Supporters: 

 

§ 32 För att få delta som supporter vid internationella tävlingar krävs medlemskap i SAR 

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

någon av dess medlemsföreningar i § 33.  

 

§ 33 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 
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3. Medlemmar i SAR som har varit studentryttare under sina studietider, så kallade “oldies” 

 

4. Medlemmar i SAR som inte studerar på eftergymnasial nivå 

 

5. Övriga medlemmar i SAR 

 

Oldies: 

 

§ 34 För att få delta som ryttare för Sverige i ett oldies lag vid internationella tävlingar krävs 

att ryttaren innehar svenskt medborgarskap. 

 

§ 35 För att få delta som ryttare i ett oldies lag vid internationella tävlingar krävs att ryttaren är 

äldre än 28 år och att han eller hon har tävlat för Sverige under sina studietider. 

 

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

Director of Competitions.  

 

Övriga bestämmelser 

 

Konkurrerande regelverk 

 

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

Guidelines gälla vid anmälan till internationell studentryttartävling. 

 

§ 38 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 

§ 39 Regelverket kan ändras genom beslut på SAR:s årsmöte. Röstning på årsmöte sker enligt 

tillämpliga regler i SAR:s stadgar. (förklaring: här anges i detta förslag för närvarande olika i 

stadgarna och regelverket. Vilken ordning vill vi ha?) 

 

§ 40 Behörig att presentera förslag till ändringar i regelverket är det internationella utskottet och 

NR:s.  

 

Code of conduct 
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§ 41 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.  

 

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

straffskalan kan uteslutas från att åka på SRNC:s. 

 

§ 43 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 

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

meddelas skriftligen till SAR:s ordförande.  

 

§ 45 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.  
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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.: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
Senast uppdaterad: 29-04-2018  

Upprättad av: Jenny Johansson & Kajsa Stoll Kuroczik 

 

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.: ……………………………………………….



 
Senast uppdaterad: 29-04-2018  

Upprättad av: Jenny Johansson & Kajsa Stoll Kuroczik 

 

 

Bilaga 2 – Exempel uttagningssystem SRNCs ”Poängsystemet” 

 

Exempel uttagning SRNC:s: 

 

Ryttare A, B och C. 

 

Ryttare A har under de senaste 12 månaderna 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 de senaste 12 månaderna 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 de senaste 12 månaderna 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). 

 

Exempel uttagning World Finals: 

 

Ryttare A, B och C. 

 

Ryttare A har under det föregående kalenderåret deltagit under en tävling och placerat sig 3 av 

36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare A söker med kvoten 3/36 = 0,08.  

 

Ryttare B har under det föregående kalenderåret deltagit under två tävlingar och placerat sig 5 av 

45 samt 15 av 36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare B söker med kvoten (5/45 + 

15/36)/2 = 0,26. 

 

Ryttare C har under det föregående kalenderåret deltagit under en tävling och placerat sig 30 av 

36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare C söker med kvoten 30/36 = 0,83. 

 

Ryttare A har lägst kvot och tas ut till laget först. Därefter tas Ryttare B ut, och sist Ryttare C. 



 
Senast uppdaterad: 29-04-2018  

Upprättad av: Jenny Johansson & Kajsa Stoll Kuroczik 

 

Bilaga 3 – relevanta bestämmelser i SAR:s regelverk 

 

Internationellt utskott och NR  

§ 41 Två internationellt tävlingsansvariga (NR:s) väljs vid ordinarie årsmöte för en period på ett 

år. De NR:s som väljs behöver inte vara knutna till en medlemsförening. I de fall ingen lämplig 

person hittas ansvarar SAR:s nyvalda styrelse för att tillsätta NR:s. (förtydligande: personen ska 

självklart vara medlem i SAR, detsamma gäller internationella utskottet. Dock krävs inte 

medlemskap i en specifik förening som t ex ARKUM. Detta skulle medföra att många av de som 

är engagerade i studentridsporten idag inte kan vara med i utskottet och erfarenhet går förlorad) 

 

§ 42 Det internationella utskottets medlemmar, utöver NR:s, väljs vid ordinarie årsmöte för en 

period på ett år. I de fall ingen lämplig person hittas ansvarar SARs styrelse för att tillsätta ett 

internationellt utskott.  

 

§ 43 Det finns ett regelverk som NR:s och det internationella utskottet är bundna att agera efter 

vid utförande av sina uppdrag. NR:s ska även följa AIEC:s NR Guide.  

 

§ 44 Ändring i NR:s regelverk sker genom röstning på SAR:s möten med enkel majoritet.  

 

§ 45 Det internationella utskottets beslut kan fattas vid fysiskt möte eller telefonkontakt. Möten 

ska protokollföras och skickas till SAR:s ordförande som vid behov vidarebefordrar protokollet.  

 

§ 46 Åtminstone en av NR:s bör i största möjliga mån närvara vid AIEC:s årsmöte. Om NR:s 

inte kan delta bör i första hand en annan medlem i internationella utskottet delta på mötet och 

rösta via fullmakt. I andra hand får annan medlem i SAR delta och rösta via fullmakt. 



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. internationella studentryttartävlingar eller andra aktiviteter 

som anordnas av NR:s eller det internationella utskottet.  

 

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

internationella studentryttartävlingar och andra aktiviteter som NR:s och det internationella 

utskottet anordnar.  

 

§ 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. 

 

National Responsibles 

§ 5 Sverige ska ha två NR:s. NR:s uppgifter regleras, förutom i detta regelverk, genom AIEC:s 

Rules and Guidelines.  

 

§ 6 Val av NR:s sker vid SAR:s årsmöte eller extrainsatt årsmöte enligt gällande regler i SAR:s 

stadgar.  

 

§ 7 Vid val av NR ska särskild hänsyn tas till sökandens erfarenhet av internationella 

studentryttartävlingar.   

 

Internationellt utskott 



§ 8 Sverige ska ha ett internationellt utskott som ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter 

exklusive NR:s.  

 

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

Sverige och ett aktivt svenskt deltagande i SRNCs. internationella studentryttartävlingar. 

Utskottet ska sträva efter att sammanträda åtminstone fyra gånger per år och löpande se över de 

regler och riktlinjer som gäller för studentryttare och andra som deltar på internationella 

studentryttartävlingar. 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 NR:s är sammankallande och har rösträtt i det internationella utskottet. SAR:s ordförande 

representant har rätt att närvara vid sammanträden men saknar rösträtt i det internationella 

utskottet. 

 

§ 11 Ledamöterna till det internationella utskottet väljs på ett års mandat i taget på SAR:s 

årsmöte med möjlighet till omval.  

 

§ 12 Vid val av ledamöter till det internationella utskottet ska särskild hänsyn tas till den 

enskildes erfarenhet inom den internationella studentridsporten. Några krav på svenskt 

medborgarskap, medlemskap i en nationell studentryttarförening eller studier uppställs inte.   

  

§ 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 internationella tävlingar SRNC:s krävs medlemskap i 

SAR eller någon av dess medlemsföreningar. 

 

§ 9 För att få delta som ryttare för Sverige vid internationella tävlingar SRNC:s krävs att 

ryttaren innehar svenskt medborgarskap.  

 

§ 10 Aktiva studenter har förtur till att delta på internationella studentryttartävlingar 

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 internationella studentryttartävlingar SRNC:s 

är bindande om inget annat anges vid anmälan. Betalningsskyldighet uppkommer då ryttaren 

blir uttagen till laget. 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 internationella studentryttartävlingar 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. Ryttare utan intyg får inte heller i denna situation delta som ryttare om det 

med hänsyn till ryttarens kunskapsnivå är uppenbart att den enskilde inte innehar de 

kvalifikationer som angetts i § 17.  

 

§ 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 en internationell tävling 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.  

 



§ 24 Poängsystemet tillämpas inte vid uttagning till andra internationella studentryttartävlingar 

än SRNC:s. Vid dessa tävlingar tillämpas intresseanmälan och lottning. Intyg krävs även för 

deltagande på dessa tävlingar.  

 

§ 19 Poäng som en ryttare har erhållit från en tävling nollställs 365 dagar efter att tävlingen har 

ägt rum oavsett under vilket kalenderår ryttaren har deltagit. Vid denna beräkning ska 

utgångspunkten vara tävlingarnas sista dag, dvs. finaldagen.  

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 internationella 

studentryttartävlingar 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 internationell 

studentryttartävling 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. 

 

Uttagningssystem för World Finals  

§ 29 Uttagning av ryttare till World Finals följer inte det ordinarie uttagningssystemet. Uttagning 

till World Finals sker baserat på den enskildes prestation vid studentryttartävlingar under 

föregående kalenderår, dvs. samtliga SRNC:s som har ägt rum sedan World Finals senast 

arrangerades.  

 

§ 29 Vid uttagning till WF söker ryttarna på sitt genomsnittliga resultat över årets alla SRNC:s. 

Uttagningen sker genom att dividera den enskildes placering individuellt kombinerat med det 

totala antalet starter under tävlingen. För ryttare som deltagit vid flera tävlingar räknas ett 

medeltal ut.  

 

§ 30 Ryttare som deltar i World Finals erhåller inget straffpoäng vid uttagning och kan inte heller 

få något minuspoäng vid placering.  

 



§ 31 Vid lika poäng har ryttare som vunnit Survivors företräde. Vid lika poäng efter att hänsyn 

tagits till Survivors ska uttagning ske med hjälp av lottning mellan ryttare som har samma poäng. 

 

Supporters och oldies 

 

Supporters: 

 

§ 25 För att få delta som supporter vid internationella studentryttartävlingar 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 varit studentryttare deltagit på SRNC:s under sin studietid, så 

kallade “oldies” 

 

4. Medlemmar i SAR som inte studerar på eftergymnasial nivå 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 internationella 

studentryttartävlingar SRNC:s krävs att ryttaren innehar svenskt medborgarskap. 

 

§ 28 För att få delta som ryttare i ett oldies lag vid internationella studentryttartävlingar 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.  

 

§ 40 Behörig att presentera förslag till ändringar i regelverket är det internationella utskottet och 

NR:s.  

 

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 de senaste 12 månaderna 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 de senaste 12 månaderna 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 de senaste 12 månaderna 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). 

 

Exempel uttagning World Finals: 

 

Ryttare A, B och C. 

 

Ryttare A har under det föregående kalenderåret deltagit under en tävling och placerat sig 3 av 

36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare A söker med kvoten 3/36 = 0,08.  

 

Ryttare B har under det föregående kalenderåret deltagit under två tävlingar och placerat sig 5 av 

45 samt 15 av 36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare B söker med kvoten (5/45 + 

15/36)/2 = 0,26. 

 

Ryttare C har under det föregående kalenderåret deltagit under en tävling och placerat sig 30 av 

36 i den kombinerade individuella klassen. Ryttare C söker med kvoten 30/36 = 0,83. 

 

Ryttare A har lägst kvot och tas ut till laget först. Därefter tas Ryttare B ut, och sist Ryttare C. 



 
 

Bilaga 3 – relevanta bestämmelser i SAR:s regelverk 

 

Internationellt utskott och NR  

§ 41 Två internationellt tävlingsansvariga (NR:s) väljs vid ordinarie årsmöte för en period på ett 

år. De NR:s som väljs behöver inte vara knutna till en medlemsförening. I de fall ingen lämplig 

person hittas ansvarar SAR:s nyvalda styrelse för att tillsätta NR:s. (förtydligande: personen ska 

självklart vara medlem i SAR, detsamma gäller internationella utskottet. Dock krävs inte 

medlemskap i en specifik förening som t ex ARKUM. Detta skulle medföra att många av de som 

är engagerade i studentridsporten idag inte kan vara med i utskottet och erfarenhet går förlorad) 

 

§ 42 Det internationella utskottets medlemmar, utöver NR:s, väljs vid ordinarie årsmöte för en 

period på ett år. I de fall ingen lämplig person hittas ansvarar SARs styrelse för att tillsätta ett 

internationellt utskott.  

 

§ 43 Det finns ett regelverk som NR:s och det internationella utskottet är bundna att agera efter 

vid utförande av sina uppdrag. NR:s ska även följa AIEC:s NR Guide.  

 

§ 44 Ändring i NR:s regelverk sker genom röstning på SAR:s möten med enkel majoritet.  

 

§ 45 Det internationella utskottets beslut kan fattas vid fysiskt möte eller telefonkontakt. Möten 

ska protokollföras och skickas till SAR:s ordförande som vid behov vidarebefordrar protokollet.  

 

§ 46 Åtminstone en av NR:s bör i största möjliga mån närvara vid AIEC:s årsmöte. Om NR:s 

inte kan delta bör i första hand en annan medlem i internationella utskottet delta på mötet och 

rösta via fullmakt. I andra hand får annan medlem i SAR delta och rösta via fullmakt. 

 

  



 
 

 

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 

 


