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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. 

För att få en god ekonomi vid anordnande av riksfinal, där anmälningsavgift inte kan tas ut från 

lagen, rekommenderas att finalen genomförs vid samma tillfälle/dag som annan större tävling. 

 
Syftet med Westernallsvenskan division II 

Att få fler som vågar ut och tävla. 

Att stärka klubbkänslan och distriktssamarbetet. 

Att i Westernallsvenskans lägre nivå få rutinerade ryttare att ta hand om nybörjare vid träning och 

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 

 
Tävlingar 
Varje distrikt bör sträva efter att hålla minst tre (3) deltävlingar i serieform där högsta poängen 
räknas ihop. Fler deltävlingar kan genomföras där de tre (3) bästa omgångarna räknas ihop. Det lag 
med 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. Protokollet gås igenom och det 
lag med flest 15-poäng är det vinnande laget. Kan lagen fortfarande inte särskiljas skall 
bedömningsprotokollen gås igenom där högst score räknas förutom pleasure. 
Tävlingarna bör spridas geografiskt inom distriktet.   
 
Distrikt Nord samt Gotland rider de 2 första omgångarna på tävling anordnad av sin hemmaklubb. 
Ett sistadatum sätts av distriktet för genomförandet. 
Klasserna rids på av förbundsstyrelsen angivna mönster. 
Bedömningsprotokoll skall inom 1 vecka skickas in till tävlingsansvarig i distriktet efter resp. 
omgång för matchning och sammanräkning. 
Poängställning offentliggörs senast 1 vecka innan nästa omgång på distriktets hemsida. 

 
Klasser 
Western Allsvenskan I går på B-klassnivå. 
Western Allsvenskan II går på D-klassnivå. 

I Riksfinal ligger svårighetsgraden i division II på C-klassnivå. Behöriga att rida Western 

Allsvenskan II är de som inte är uppklassade till B-nivå i någon gren och ej heller erhållit 

placeringar (1-6) på B-nivå föregående år, inte heller A eller B-nivå i tidigare tävlingsstruktur. 

Alla distriktens deltävlingar skall ha samma svårighetsgrad. Det skall beslutas från förbundsnivå 

vilka mönster som skall användas det aktuella året. 
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De klasser some ingår är Western Pleasure (WP), Western Horsemanship (WH), Western Riding 

(WR), Reining (RE) och Trail (TR). 

 
Lagsammansättning 
Varje lag består av max 7 ryttare och en lagledare. Det är tillåtet för lagledaren att rida, om man 
inom laget finner det lämpligt. I laget bör det ingå minst en ungdomsryttare. Ungdomsryttare i 

laget premieras genom bonuspoäng som läggs på lagets totala poängsumma. Laget får 

tillgodoräkna sig 5p om ungdomsryttare deltar. Detta får göras vid 2 deltävlingar varje år. 

Ungdomsryttare kan alltså ge max 10 poäng extra per lag och år. 

Det är tillåtet att bilda ”mixlag” med medlemmar från maximalt 2 olika klubbar inom 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. I samband med detta betalar klubben in en avgift på 200 kr 

per lag till resp. distrikt. Dessa pengar ska användas till priser. 

Laguppställning behöver inte anges i detta skede. Lagledaren ska i samband med anmälan till 

arrangerande klubb göra en preliminär anmälan av vilka grenar/klasser ekipagen kommer att rida. 

Det är dock tillåtet att ändra i denna klass/grenfördelning på tävlingsdagen i samband med att laget 

startanmäls. Anmälan görs på WRAS anmälningsblankett för lag. Anmälan skickas till arrangören, 

samt till Tävlingsansvarig inom respektive Distriktsstyrelse. Lagregistreringen där det framgår 

vilka deltagare som ingår i laget skall vara Distriktsstyrelsen tillhanda innan första tävlingstillfället 

för laget. 

 
Efteranmälan till Westernallsvenskan kan inte göras. Lag skall alltså anmälas före 1 mars. 

 
Enskild ryttare och laget 
Lagresultaten ger inga individuella championatspoäng eller uppklassningspoäng i WRAS 
uppklassning. 

Om en ryttare i början på tävlingssäsongen är berättigad att vara delaktig/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. 

 
Lagledaren 
Lagledaren ansvarar för att lagavgiften på 1 000: - inbetalas enligt proposition till 
tävlingsarrangören. 

Lagledaren ansvarar för att startanmäla laget på tävlingsplatsen. Efter staranmälan får inga 

ändringar ske inom laget. 

Det startanmälda laget skall bestå av, som flest 5 ryttare och som minst 3 ryttare. 

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

 
Starter 
Vid fem ryttare rider varje ryttare två klasser. Vid fyra ryttare rider två ryttare tre klasser och två 
ryttare två klasser. Vid tre ryttare rider två ryttare tre klasser och en ryttare fyra klasser. Varje lag 

startar med en ryttare innan nästa ryttare i laget startar. 

Samma 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 klass och hästen 

får inte göra mer än fem starter. 
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Licenser. 
Alla ryttare och hästar ska inneha giltig licens.  

 
Klass 
Klasser i Western Allsvenskan I och Western Allsvenskan II får läggas klass i klass med andra 
klasser vid deltävlingar. WA-lagen skall presenteras i sin helhet under dagen och separat WA 

prisutdelning skall ske för att lagkänslan skall bibehållas. Det måste framkomma tydligt i 

proppen om WA går klass i klass eller om det är separerat och vilka avgifter som gäller, detta är 

upp till arrangören av varje deltävling att bestämma. 

 
Poängsättning 
Poäng utdelas från 15 poäng fallande till 1 poäng enligt följande: 
Första plats ger 15 poäng, andra plats ger 13 poäng, tredje plats ger 11 poäng, fjärde plats ger 10 

poäng, femte plats 9 poäng, sjätte plats 8 poäng osv. vid särskiljning skall Versatile Horse, 

mönster 6 ridas. Lagledaren utser en ryttare från laget för detta. För uträkning av lagens inbördes 

ställning, används WRAS blankett, som även används vid resultatrapporteringen av lagen. Efter 

varje klass bör speakern redogöra lagens poäng så att publik och lag vet hur ställningen är och för 

att hålla spänningen uppe. 

 
Rosetter 
På kvalklasserna skall rosetter ges till de lag som placerar sig 1:a, 2:a och 3:e plats efter avslutad 
deltävling. Arrangerande klubb står för rosetterna. Alla i laget samt även lagledaren och reserver 
ska tilldelas rosett. 

 
Ekonomi 
Anmälningsavgift för varje lag och vid varje tävlingstillfälle är 1000 kr. 
I riksfinalen tas inga anmälningsavgifter ut. Riksfinalens startavgifter betalas av WRAS med 

1000:-/startande lag i riksfinalen. 

 
Tävlingsrapport 
Tävlingssekreteraren eller arrangerande klubb skickar tävlingsresultatet till tävlingsansvarig i 
distriktet som ser till att resultatet kommer till nästa arrangör. 
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Western Allsvenskan I och Western Allsvenskan II Final 
 
Tävlingsansvarig i respektive distrikt, anmäler till förbundet vilket lag i respektive division, som 

gått till riksfinal. 

Lagledaren anmäler till finalarrangören, deltagande ryttare enligt gällande proposition. 

 

Vid lag med lika poäng i Riksfinalen skall de särskiljas genom Versatile Horse 

mönster 6. 

 
I Riksfinalen skall rosetter och medaljer delas ut till samtliga i de prisvinnande lagen, inklusive 

lagledare och reserver. 

Riksfinalen bör inte läggas så den krockar med andra större tävlingar. Riksfinalen bör om möjligt 

arrangeras i samband med en större tävling. Detta för att ge WA större dignitet och höja statusen. 

Den klubb/distrikt som arrangerar riksfinal kommer att få ett visst ekonomiskt stöd från WRAS. 


