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WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II 
Lagtävling i Westernridning 

Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; 

Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. 

Att bygga nätverk, träffa och lära känna andra ryttare. 

Syftet med Westernallsvenskan Div. II 

Att få fler som vågar tävla. 

Att stärka klubbkänslan och distriktssamarbetet.  

Att få rutinerade ryttare att ta hand om mindre erfarna i träningsarbetet och vid tävling. 

Att efter WA-debut få smak på tävlandet så att antalet tävlingsryttare ökar. 

Distriktsindelning 

Sverige delas in i 5 distrikt enligt följande: 

DN - Distrikt Nord  

DM - Distrikt Mitt  

DV - Distrikt Väst  

DÖ – Distrikt Öst  

DS – Distrikt Syd 

Klasser 

De klasser som ingår är;  

Western Pleasure (WP) 

Western Horsemanship (WH) 

Western Riding (WR) 

Reining (RE)  

Trail (TR) 

Western Allsvenskan I går på B-klassnivå.  

Western Allsvenskan II går på D-klassnivå. 

I Riksfinal ligger svårighetsgraden i division II på C-klassnivå.  

Mönster 

Alla distriktens deltävlingar skall ha samma svårighetsgrad. Det skall beslutas av WRAS 

tillsammans med domarkollegiet vilka av årets godkända domare som ska ta fram mönster 

till årets WA. Mönster till fem deltävlingar ska vara WA-samordnaren (ev TA i FS) tillhanda 

senast den 28 februari för att sedan distribueras till distrikten senast den 15 mars. Distrikten 

lägger ut samtliga mönster för allsvenskansäsongen på distriktets hemsida senast den 31 

mars. Undantag gäller Riksfinalen där man låter aktuell domare ta fram mönster som 

distribueras tillsammans med eventuella övriga mönster för den tävlingen. 
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Laganmälan till Distriktet 

Klubben anmäler sitt/sina lag till sitt distrikt senast den 1 mars aktuellt år. Klubben skall även 

ange på vilken nivå laget/lagen skall tävla. Laguppställning behöver inte anges i detta skede. 

I samband med detta betalar klubben in en avgift på 200 kr per lag till resp. distrikt. Dessa 

pengar ska användas till priser. Om laget väljer att inte fullfölja Western Allsvenskan betalas 

avgiften på 200 kr inte tillbaka utan tillfaller Distriktet, som använder dessa till priser. 

Efteranmälan till Westernallsvenskan kan inte göras. Klubben skall alltså anmäla hur många 

lag man ska delta med före 1 mars. 

Lagregistreringen, där det framgår vilka deltagare som ingår i laget samt licensnummer för 

både ryttare och häst, skall vara Distriktsstyrelsen tillhanda innan första tävlingstillfället för 

laget. Nya reservhästar kan anmälas under pågående säsong om skador uppkommer på de 

som är föranmälda men INGA nya ryttare får tillkomma. Dock gäller att dessa hästar måste 

inneha licens i WRAS. 

Deltävlingar inom distrikten 

Anmälningsavgift för varje lag och vid varje tävlingstillfälle är 1000 kr och betalas till 

arrangerande klubb enligt deras proposition. 

Datum för första och sista deltävlingen sätts av respektive distrikt varje år.  

Varje distrikt bör sträva efter att hålla minst tre (3) deltävlingar i serieform. Fler deltävlingar 

kan genomföras (max 5) där de tre (3) bästa omgångarna räknas ihop.  

Klubbar som har anmälda lag har förtur på att få hålla i en deltävling och bör i möjligaste mån 

göra så. Skulle klubben ha svårigheter att få till stånd en tävling själva får man gärna ta hjälp 

av en närliggande klubb. Distriktsstyrelsen avgör vilka som arrangerar årets deltävlingar.   

Deltävlingarna bör spridas geografiskt inom distriktet. 

Obs! Under utredning inför kommande säsong.  

Distrikt Nord samt Gotland får rida 2 omgångar på tävling anordnad av sin hemmaklubb. 

Poängen räknas samman för alla lag för varje deltävling. Särskilda regler gäller för 

poängsättning av Pleasure för att kunna räkna samman deltävlingarna.  

De ryttare som bor i ett område men tävlar för ett annat (ex bor på fastlandet men tävlar för 

Gotland) får själva ta ansvar för att delta i de lagtävlingar som klubben väljer att starta på. 

Lagledaren är den som avgör vilka fem, av de sju anmälda i laget, som startar varje tävling. 

 

Klasser i Western Allsvenskan I och Western Allsvenskan II bör inte läggas klass i klass med 

individuella klasser vid deltävlingar, förutom i Distrikt Nord och på Gotland. Deltävlingarnas 

samtliga klasser ska genomföras samma dag. 

WA-lagen skall presenteras i sin helhet under dagen och separat WA prisutdelning skall ske 

för att lagkänslan skall bibehållas. 
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Prisutdelning 

Deltävling 
Efter varje genomförd deltävling ska arrangören samla alla lag och genomföra en 

prisutdelning där minst tre (3) lag får pris efter deltävlingens resultat. Priserna ska (minst) 

bestå av rosetter som arrangerande klubb står för men det finns inga förbud mot sponsrade 

priser. Samtliga ryttare i laget som medverkat under dagen samt lagledare ska få rosett. De 

lagmedlemmar som inte närvarar vid prisutdelningen kan inte begära att få pris på annat sätt 

än vid prisutdelningen. 

Samtliga lag ska även under prisceremonin få information om hur de ligger till i ”serien”. 

Vem går vidare till Riksfinalen? 
Även efter sista deltävlingen skall arrangören samla alla tävlande lag och genomföra en 

prisutdelning. Då skall lagen få pris utifrån dagens deltävlings resultat enligt ovan. Därefter 

ska de tre (3) bästa lagen få pris utifrån den totala poängsammanställningen. Vid denna 

prisutdelning kungörs vilket lag som går till Riksfinal. Priser vid denna prisutdelning ska bestå 

av rosetter som tillhandahålls av WRAS distrikt.  Detta finansieras av lagens inbetalade 

anmälningsavgifter (200kr/lag). En från Distriktet utsedd representant ska medverka vid 

prisutdelningen. Samtliga lagmedlemmar (max 7 st) ska tilldelas rosett. Även lagledaren 

erhåller rosett.  Eventuellt resterande pengar fördelas mellan deltagarna i det vinnande laget. 

Samtliga prisutdelningar i WA sker till häst. Krävs undantag från den här regeln är 

tävlingsledaren på plats den som avgör om dispens ges. Utebliven pristagare eller pristagare 

som utan dispens kommer in utan häst kommer inte att delges en rosett. 

Vid prisutdelningar med väldigt många ekipage är tävlingsledningen ytterst ansvarig för hur 

man löser prisutdelningen på säkraste sätt. Tillåtelse ges att ha lag, ett till tre till häst, och 

resterande lag till fots.  

Lagsammansättning 

Alla ryttare och hästar ska inneha giltig licens.  

Varje lag består av max 7 ryttare. Varje lag ska dessutom ha en lagledare. Det är tillåtet att 

lagledaren är en av ryttarna, om man inom laget finner det lämpligt. 5 av dessa kommer till 

start vid de olika deltävlingarna. Lagledaren tar ut det aktuella laget inför varje deltävling. 

I laget bör det ingå minst en ungdomsryttare.  

Det är tillåtet att bilda ”mixlag” med medlemmar från maximalt 2 olika klubbar inom distriktet. 

Dock behöver man vara överens om vilken klubb man tävlar för då Allsvenskan är en tävling 

mellan klubbar. 

Behöriga att rida Western Allsvenskan II är de ekipage som Inte är uppklassade till B-nivå i 

någon WA -gren. Man kan alltså inte delta i laget i Trail och Pleasure om man är uppklassad 

i Reining. 
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Enskild ryttare och laget.  

Lagresultaten ger inga individuella championatspoäng eller uppklassningspoäng. Om en 

ryttare i början på tävlingssäsongen är berättigad att starta i WA II men under 

tävlingssäsongen erhåller individuella poäng i någon tävlingsklass som medför uppflyttning 

till B-klass påverkar inte detta ryttarens deltagande i WA II innevarande tävlingssäsong. 

Laganmälan till deltävling inom distriktet 

Lagledaren ska i samband med anmälan till arrangerande klubb göra en preliminär anmälan 

av vilka grenar/klasser ekipagen kommer att rida.  

Anmälan ska också innehålla vilka ur laget som är reserver. 

Anmälan görs på WRAS anmälningsblankett för lag eller via mail om klubben anser att detta 

är gångbart. Detta ska framgå i propositionen för tävlingen. 

Anmälan skickas till arrangören av deltävlingen. 

Det är tillåtet att ändra i den föranmälda laguppställningen fram till en timme före start på 

tävlingsdagen. 

Lagledaren ansvarar för att lagavgiften på 1000: - inbetalas enligt proposition till 

tävlingsarrangören. 

Lagledaren ansvarar för att startanmäla laget på tävlingsplatsen. Den definitiva 

laganmälningen får bara innehålla de 5, 4 eller 3 ekipage som ska rida de fem klasserna och 

som funnits med i den ursprungliga laganmälningen till distriktet. Om inget lag anmälts till 

distriktet innan första deltävlingen, är laget inte startberättigat. 

 

Efter staranmälan får inga ändringar ske inom laget förutom vid skada. Om någon häst eller 

ryttare skadas under dagen får man sätta in ersättare ur det definitivt anmälda laget. 

Starter 

Varje lag är berättigat till tio starter, två i varje gren. 

Vid fem ryttare rider varje ryttare två grenar.  

Vid fyra ryttare rider två ryttare tre grenar och två ryttare två grenar.  

Vid tre ryttare rider två ryttare tre grenar och en ryttare fyra grenar. 

Alla lag ska ha haft en deltagande ryttare i grenen innan ryttare två kan starta. 

En ryttare får inte rida mer än en häst på varje deltävling, men kan ha olika hästar på de olika 

deltävlingarna. En häst får däremot starta med två olika ryttare dock inte i samma gren och 

hästen får inte göra mer än totalt fem starter per dag. Obs! TL är ytterst ansvarig för 

hästarnas välbefinnande och kan säga nej till lag att fortsätta tävla om han/hon anser så. 

Varje lag är alltid berättigat till 10 starter om det är möjligt. Undantag får göras om det t ex 

uppstår en skada på häst eller ryttare under dagen. En häst eller ryttare kan dock aldrig 

starta två gånger i en klass. 

 

 

 



   

 
  
            

Western Riders Association of Sweden 

 

Poängberäkning av Distriktstävlingar 
Poäng utdelas från 15 poäng fallande till 1 poäng enligt följande: 

Första plats 15 poäng, 

andra plats 13 poäng,  

tredje plats 11 poäng, 

fjärde plats 10 poäng,  

femte plats 9 poäng, 

sjätte plats 8 poäng 

sjunde plats 7 poäng 

åttonde plats 6 poäng 

nionde plats 5 poäng 

tionde plats 4 poäng 

elfte plats 3 poäng 

tolfte plats 2 poäng 

trettonde plats och lägre 1 poäng 

För uträkning av lagens inbördes ställning, används WRAS blankett, som även används vid 

resultatrapporteringen av lagen. Efter varje gren bör speakern redogöra lagens poäng så att 

publik och lag vet hur ställningen är och för att hålla spänningen uppe.  

Det lag som har flest poäng går till Riksfinal. I det fall två (2) eller flera lag har samma 

slutpoäng ska de särskiljas genom avstämning mot poängprotokoll för resp. omgång. 

Protokollen gås igenom och det lag med flest 1:a placeringar (15-poäng) är det vinnande 

laget. Kan lagen fortfarande inte särskiljas skall protokollen gås igenom och det lag med flest 

2:a placeringar, 3.e placeringar osv. är det vinnande laget.  

Ungdomspoäng. Se nedan i separat skrivning. 

Rapportering av Distriktstävlingar 

Tävlingssekreteraren eller arrangerande klubb skickar WA -uträkning, WA -rapport och 

bedömningsprotokoll till tävlingsansvarig i distriktet senast 1 vecka efter tävlingen. Man 

skickar också en total poängsammanställning från tävlingen till nästa arrangerande klubb så 

att de kan börja sin tävling med att rapportera hur lagen ligger till inför dagens tävling. 

Poängställning offentliggörs efter kontrollräkning omgående på distriktets hemsida. 

Riksfinal 
Ansökan om att få arrangera Riksfinal ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 1 mars 

varje år. Distrikten ansöker därefter om arrangemanget hos förbundsstyrelsen. 

Vid Riksfinalen särskiljs de likaplacerade lagen med högsta poängen åt genom grenen 

Versatile Horse istället för genom poängräkning. Lagledaren tar då ut de två ekipage som 

ska starta för lagets räkning. Här kan INTE ett lag bestående av hästar som redan tävlat fler 

än fem klasser delta. De får då lämna ”walk over”. Aktuell domare på plats väljer vilket VH-

mönster som ska ridas. 

Medaljer till brons, silver och guldlagen samt rosetter till de tre bästa lagen erhålles av 

WRAS. Representant från Förbundet närvarar vid prisutdelningen. 
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Prövas under 2014 för vidare utvärdering under distriktens 

höstmöten: 

Ungdomsryttare i laget premieras genom bonuspoäng som läggs till lagets 

poängsumma. Laget får tillgodoräkna sig 1 poäng / ungdomsryttare / gren. (Delas ej 

ut  om ryttaren får No score eller blir DQ ). En ungdomsryttare kan alltså bidra med 6 

poäng extra per lag och år om ungdomsryttaren startar 2 klasser/deltävling och inte 

blir diskvalificerad i någon klass. 9poäng om ungdomsryttaren startar 3 

klasser/deltävling. 

 

 


