
  RIDSKOLEHOPPNING   

8 september   

 

Första start kl. 9.00. Stallet öppnar kl. 7.30. 

Tävlingsbana – Tävlingen hålls i ridhus 24x60, framridning i ridhus 20x60.  

Klasser: 

Klass 1 - Minihoppning (juniorer på ponny): 30 cm, rosett till alla deltagare.                                                      220 kr 

Klass 2 - Bedömning A (juniorer på ponny): 40, 50 cm, rosett till alla felfria.                                                240 kr 

Klass 3 - Poänghoppning (juniorer på ponny): Från 60 cm, (se info nedan), placering enligt TR                     270 kr 

Klass 4 - Bedömning A (juniorer och seniorer på häst): 40, 50 cm, rosett till alla felfria.                       240 kr 

Klass 5 - Poänghoppning (juniorer och seniorer på häst): Från 60 cm, (se info nedan), placering enligt TR             270 kr 

Poänghoppningen kommer bestå av en bana på 8 hinder. Hinder nummer ett är värt ett poäng, nummer två 

är värt två poäng, nummer tre är värt tre poäng osv. River man ett hinder förlorar man lika många poäng som 

man skulle fått för avklarat hinder, samma sak gäller vid vägran. Tre vägringar innebär uteslutning. På några 

hinder kommer det finnas ett lite svårare alternativ (tex. titthinder eller smalhinder), väljer man detta hinder 

dubblas poängen, väljer man alternativhindret på hinder 6 får man alltså 12 poäng om man klarar det men 

riskerar att få lika mycket avdrag om man misslyckas. Vinner gör den som får högst poäng.  

 

Hästar – Hemlig häst för juniorer som deltar i klass 1 eller 2, önskemål kan lämnas i samband med anmälan. 

Deltagare i klass 3, 4 och 5 väljer häst i samråd med ridlärare. Om hästen blir sjuk eller på annat sätt får 

förhinder förbehåller vi oss rätten att byta till lämplig ersättare. Deltagare i klass 1 kan behöva medhjälpare 

inne på banan, detta beslutas i samråd med instruktör.  

 

Anmälan - Anmälan öppnar den 14/8 klockan 11:00 och sker till kontoret eller på telefontid. Obs! ej via mail 

eller telefonsvarare. Sista anmälningsdag onsdagen den 4/9, även sista dagen för att stryka sig utan att 

behöva betala startavgiften. Sjukanmälan senast kl. 8.00 på tävlingsdagen. (Vid sjukdom behöver man inte 

betala anmälningsavgiften om man lämnar ett läkarintyg, utan läkarintyg betalar man halva avgiften). Alla 

gör startanmälan på tävlingsdagen i sekretariatet innan start.  

 

Betalning - Betalning sker innan start på tävlingsdagen i sekretariatet. Kontant betalning med jämna pengar 

eller swish. Vid betalning via swish måste kvittot på betalningen visas på plats i sekretariatet och betalningen 

skall vara märkt med ryttarens namn och ”tävling”.  

 

Klädsel - Hel & ren!  

 

Startlista - Kommer att finnas på anslagstavlan och hemsidan dagen innan. Framridning får påbörjas tidigast 

30 min före er start. Var noga med att läsa ryttarmeddelandet som publiceras samtidigt som startlistan, där står 

viktig information som ni behöver veta inför tävlingsdagen.  

 

Funktionär - Ingen tävling blir av utan funktionärer. Är man med och tävlar så är det ett krav att man också 

deltar som funktionär. Yngre barn (t.o.m. 11 år) kanske inte har möjlighet att ta ansvar över en 

funktionärsuppgift, men vi räknar med att deras målsman kan hjälpa till. Man får vara beredd på att 

exempelvis vara funktionär under eftermiddagen även om man själv startat på förmiddagen. På en tävling 

finns många typer av funktionärsuppdrag, man måste inte vara hästkunnig för att klara av alla uppgifter! Har 

man inte möjlighet att hjälpa till under tävlingen så kan det finnas uppgifter som behöver göras före/efter 

tävlingsdagen. Önskemål om funktionärsuppgift kan lämnas i samband med anmälan. Alla tävlande ansvarar 

för att läsa funktionärslistan innan tävlingsdagen. Banbygge sker dagen före tävlingen. Alla tävlande är med 

och hjälper till med detta. 


