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År/tidsperiod 2022-2023 

 
Gren Ponnyhoppning 

Serie anordnad 
av 
 

Borås Fältrittklubb 
 

Bakgrund 
 

Borås FK tillsammans med Hööks som sponsor går samman för en serie för kval till att få rida på 
Borås Grand Prix. 
 

Öppen för Kvalen är öppna för ryttare enligt TR i kategori B, C och D. Ryttare och ponny ska ha gällande svensk 
tävlingslicens.  
Finalen i kategori B är öppen för ryttare högst 13 år 2023, samt i kategori C och D för ryttare högst 
20 år 2023. 
 

Kvalomgångar  En Medelsvår B per tävling i kategori B, C och D, 1 augusti-31 december 2022. Hos Borås FK vecka 
41/2022 rids kvalet i Medelsvår B +5 cm i kategori C och D. Kvalen rids som klass i klass på 
respektive tävlingsplats i angiven klass. Bedömningar enligt arrangörens proposition. 
Vid kvalet hos Sundbyholms HCRF vecka 32 rids kvalet i Lätt A i kategori B. 
 

Anmälan till 
kvalomgång  

Anmäl till ordinarie klass via arrangörens proposition i TDB. 
 

Poängberäkning 20 ekipage får poäng, oavsett antalet startande, enligt nedanstående tabell.  
1) 22 poäng  
2) 18  
3) 16  
4) 14 
5) 12 
6) 10  
7) 8  
8) 6  
9) 4  
10) 10:e till och med 20:e ekipage får 2 poäng. 
Endast felfria ekipage som fullföljt kan få poäng. Vid sammanslagen klass räknas poäng till bäst 
placerade ekipage enligt resultatlistan från alla sammanslagna kategorier.  
 

Priser 
kvalomgång  

Förutom den ordinarie prisutdelningen i klassen får placerade 1-3 i kvalklasserna rosett och priser 
från Hööks Hästsport. 
 

Resultatrapporter
ing kvalomgång  

Varje arrangör lämnar resultat och poängberäkning för kvalomgången till Borås Fältrittklubb per 
mail till sara@borasridhus.se omgående efter kvalklasserna. 

Kvalificering till 
final 

De 12 bästa enligt poängtabellen kvalificerar sig till semifinalen v 6/2023 vid Borås Grand Prix. 
Ryttare som 2023 är 14 år på B-ponny och 21 år på C- och D-ponny går inte vidare till final även om 
de kvalificerat sig 2022. 
 
Borås Fältrittklubb kan dela ut två wildcard per kategori till semifinalen. Ekipage måste ha ridit 
felfritt kval för att kunna få wildcard. 
Vid strykning/återbud/ ej anmäld till finalen vid senast ordinarie anmälningstidens utgång går 
nästföljande ekipage till final enligt poängtabellen.  



 
 

Kvaldatum och 
platser 

v 32 Sundbyholms HCRF  
v 35 Högbo  RK   
v 37 Åby RK    
v 38 Ljungby RK    
v 39 Södertälje RK     
v 40 Sundsvalls RK 
v 40 Laholms RF    
v 41 Borås FK     
v 43 Ale-Jennylunds RK      
v 45 Strömsholm RF    
v 46 Halmstad FK     
   

Semifinal och 
Final 

Borås Grand Prix v 6/2023. Final i Medelsvår B bed A:1a. Semifinal dag 1 och final dag 2, 
 kategori B är öppen för ryttare högst 13 år 2023 och i kategori C och D för ryttare högst 20 år 2023. 
Obligatoriskt att rida semifinal för deltagande ekipage under finalmeetinget. 
 

Startordning i 
final 

Efter resultat, omvänd startordning från semifinal. 
 

Antal ponnyer 
per ryttare 

Ryttare kan starta kvalade ponnyer i semifinal. I finalen tillåts enbart en ponny per ryttare.  
 

Antal starter i 
semi & final 

Max 12 kvalificerade/kategori. Vid likaplacerade ekipage med samma poäng så går alla med samma 
poäng vidare och antalet kan då utökas. Borås FK kan lägga till två wild card.  

Godkänd av 
SvRF:s 
hoppkommitté 

2022-05-03 

Godkänd av TS 
regelgrupp 

2022-05-06 

Frågor till Sara Eriksson, sara@borasridhus.se, 0767-93 60 46. Ställning publiceras på www.borasridhus.se 
 

Datum för 
publicering 

 2022-05-09, uppdaterade 220620 och 220914 
 

Tvist om regler Borås Fältrittklubb har tolkningsrätt inom ramen för TR. I övrigt i samråd med nationell samordnare 
hoppning. 
 

  

 


