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Regler för AGRIAS grästour 2020 i samarbete med Skånska gräsklubbar och Marietorp Ridsport 

År/tidsperiod 14/6-30/8-2020 

Gren Hoppning 

Öppen för Ekipage på stor häst. 

Hästar 5 år är inte starberättigade. Hästar som är 6 år skall enligt TR vara kvalificerade att 

rida Avd A. Kvalificeringen skall vara gjord senast helgen före start i touren.  

Allmänna 

bestämmelser 

Touren går på 4 olika svårighetsnivåer, 1.00 m, 1.10 m, 1.20 m samt 1.30m 

Ryttare kan starta touren på flera höjder. 

1.00-touren, för ryttare som inte startat 1,20 eller högre innevarande eller föregående år. 

1.10-touren, för ryttare som inte starta 1,30 eller högre innevarande eller föregående år. 

1.20-touren, för ryttare som inte startat 1,40 eller högre innevarande eller föregående år. 

1.30-touren, öppen för alla. 

 

 

Anmälan 

 

 

 

Ekipage som avser att samla poäng i 1.00m, 1.10m och 1.20 touren anmäler det på 

separat lista vid anmälan till varje tävling. Ekipage som startar 1.30 får automatiskt poäng 

mot touren.  Avseende Båstads Rk 1.20 klass Söndagen 14 juni maila till 

bhshoppning@bastadsrk.se, Gärds Rf söndagen 5 juli 1.00m och 1.10m klasser maila till 

sofiesvensson@live.se, Dagstorp lördag söndag 25-26 juli maila till 

ulrika.majbo@hotmail.com Ryttare som inte anmält deltagande i touren innan start kan 

inte tillgodoräkna sig poäng för den klassen. 

Omgångar 

Plats, tidpunkt 

Båstad v24, Gärds v 27, Fjälkestad v 28, Dagstorp v 30, Österlen v 30, Frosta v 31, Munka-

Ljungby v32 Säsongsfinal rids i Stävie Rf v 35 Med tourklasser under lördagen och en  

”Sista chansen” öppen endast för ekipage som deltar i grästouren under Söndagen. ”Sista 

chansen” ger dubbla poäng mot säsongsmeetingpriset, ryttare kan starta flera hästar. 

Först sker prisutdelning för klassen och efter det sker prisutdelning för hela touren. 

Klasser 1.00, 110, 120, 130 Avd A alla bedömningar utom enbart bed A. Arrangören bestämmer 

bedömning i kvalklassen. 

Poängberäkning Grästoursekipage rankas sinsemellan och får poäng enligt särskild tabell. Dock alltid minst 

3 poäng som alla ekipage som fullföljt klassen erhåller.  

Startordning Sker enligt lottning för ordinarie klass.  

Priser Högst placerade grästoursekipage i varje deltävling erhåller täcke från Agria. Det ekipage 

som under sommarens deltävlingar samlat mest poäng erhåller hederspris och premier 

om 6000kr sponsrat av arrangerande föreningar.  De fem ekipage som samlat mest poäng 

i varje tour erhåller hederspris sponsrat av Marietorp Ridsport.  Vid likaplacering avgör i 

första hand högst placering i ”sista chansen” om ryttare fortfarande inte kan åtskiljas går 

vinsten till den som startat flest kval på aktuell tourhöjd. Om ryttare fortfarande inte kan 

åtskiljas delas premierna lika. Vinnaren ska vara på plats i Stävie för att erhålla sitt pris, 

antingen personligen eller via ombud.  

  

Frågor till Magdalena Regårdh, Bibbi Buhre  

Datum för 

publicering 

9/6 2020 

Tvist om regler Löses av jury bestående av representanter från arrangerande klubbar. Minst 50% av 

klubbarna skall vara representerade.  
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