
 

 

 

   
 

KRITERIER FÖR  

NOMINERING TILL 

UTMÄRKELSER VID ÅRETS 

RIDSPORTGALA 

 
För alla nomineringar gäller att vederbörande skall bo 
och verka i Östergötland, tävla för Östgötsk klubb samt 
att ingen kan vinna samma utmärkelse mer än en gång 
inom en treårsperiod. Samma person kan ej heller bli 
nominerad till flera utmärkelser vid samma tillfälle. 

 
1. ÅRETS RIDSPORTLEDARE 
Den som utses till Årets Ridsportledare skall vara känd för 
att visa god ledargärning under tävlings-, tränings- 
och/eller ridskoleverksamhet. Skall ha engagerat sig för 
sporten på ett utmärkt sätt och varit ett föredöme för sina 
medarbetare/elever.  
 
2. ÅRETS TÄVLINGSARRANGÖR 
Förening/Klubb skall under året ha arrangerat högklassiga, 
välorganiserade ridsporttävlingar i distriktet.  
 
3. ÅRETS PONNYRYTTARE DRESSYR 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 

(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 



 
4. ÅRETS PONNYRYTTARE HOPPNING 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 

(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 
 
5. ÅRETS PONNYRYTTARE FÄLTTÄVLAN 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 

(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 
 
6. BÄSTA UNGDOMSPRESTATION 
Den junior eller young rider som under året har gjort en 
remarkabel enskild prestation eller under året gjort 
anmärkningsvärda framsteg. 
 
7. ÅRETS DRESSYRRYTTARE 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 
(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 
 
8. ÅRETS HOPPRYTTARE 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 

(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 
 
9. ÅRETS FÄLTTÄVLANSRYTTARE 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
gjort en remarkabel enskild prestation eller utmärkt sig 
genom en anmärkningsvärd utveckling under året 

(uppnådda championatspoäng kan fälla utslag vid 
jämförelse mellan ryttare). 
 

 



10. BÄSTA ÖSTGÖTAUPPFÖDDA TÄVLINGSHÄST 
Skall under året ha presterat framstående tävlingsresultat, 
nationellt och/eller internationellt (uppnådda 

championatspoäng kan fälla utslag vid jämförelse mellan 
hästar). Priset delas ut till uppfödaren. 
 
11. BÄSTA ÖSTGÖTAUPPFÖDDA AVELSSTO 
Skall ha lämnat framgångsrika avkommor som tillsammans 
har uppnått högsta förärvningspoäng enligt de kriterier som 
gäller för elitsto pris. Priset delas ut till ägaren. 
 
12. BÄSTA UPPFÖDARE I ÖSTERGÖTLAND 
Skall med sin prestationsavel ha fått fram ädla 
framgångsrika, hållbara varmblodshästar. 
 
 
Jurygruppen består av;  Grenspecifik Hoppning 
     Grenspecifik Dressyr 
     Grenspecifik FT 
     Avel 
     Ordförande o sammankallande 
 
Utmärkelse 1 - 2; Nomineringsförslag kommer från 
medlemmar i distriktet. 
Utmärkelse 3 – 9; Nomineringsförslag kommer från utsedd/a 
person/er i distriktet med god insyn i verksamheten inom 
den aktuella grenen, samt god insyn i de olika ryttarnas 
prestationer och utveckling under året (t ex distriktets 
grenledare). 
Utmärkelse 10; Nomineringsförslag kommer från utsedd/a 
person/er i distriktet med god insyn i prestationer bland 
Östgötauppfödda tävlingshästar. 
Utmärkelse 11 – 12; Nomineringsförslag kommer från 
utsedd/a person/er i distriktet med god insyn i distriktets 
avelsverksamhet och avelsprestationer. 
 


