
NYHET FÖR ALLA MEDLEMMAR VT 2023  

KVARNA MULTI RIDERS CUP  
För att bli en skicklig ryttare och hästmänniska måste man vara bra på många olika saker, för att uppmuntra detta startar vi därför en ny 

tävlingsform med namnet ”Kvarna multi riders cup”. Cupen är en klubbtävling som pågår under vårterminen, tävlingen har fyra deltävlingar där 

man visar sina kunskaper i både hoppning, dressyr och hästkunskap. Poäng från samtliga omgångar räknas ihop och i slutet av terminen koras en 

mästare i respektive cup.  

Cupen vänder sig till alla elever på Varbergs ridskola samt medlemmar i Varbergs ridklubb som har egen häst och som vill tävla på en lägre nivå i 

ett lugnt klimat. Ridskolans elever och klubbens medlemmar tävlar emot varandra i respektive cup.  

 

Bronscupen (juniorer på häst eller ponny):  

Detta skall vara ett lekfullt sätt att börja tävla. Ingen poäng eller placering ges som gör att deltagarna kan jämföra sig med varandra, alla får pris oavsett resultat. 

Man måste rida minst två olika hästar under de tre ridmomenten för att visa att man är en allsidig ryttare (gäller ej ryttare med egen häst). 

Moment  Nivå  Bedömning  Poäng  

Hoppning 12/2 Bom-40 cm A 10 poäng oavsett resultat  

Hästkunskap 12/3 Praktiska och teoretiska moment från 
ridsportförbundets hästkunskapssajt. 
Ämnen anges i separat anslag.  

Resultatet sammanställs i protokoll utan 
poäng så man kan se vad man behöver 
träna mer på.  

10 poäng oavsett resultat 

Dressyr 26/3 Inget program, 4 elever rider åt gången 
enligt domarens instruktion.  

Enbart sits och inverkan bedöms.  
Protokoll utan poäng ges så man ser vad 
man behöver träna vidare på.   

10 poäng oavsett resultat 

Hoppning 21/5 Bom-40 cm A: Inverkan  
Enbart sits och inverkan bedöms.  
Protokoll utan poäng ges så man ser vad 
man behöver träna vidare på.   

10 poäng oavsett resultat 

De som deltagit i alla tävlingar får ett diplom och en deltagarrosett.  

 



 

Silvercupen (juniorer på häst eller ponny):  

Första steget där man börjar tävla mot varandra. Grundfokus i ridningen ligger på att bedöma ryttarens sits och inverkan vilket är en viktig grund för att bli en 

skicklig ryttare. Man måste rida minst två olika hästar under de tre ridmomenten för att visa att man är en allsidig ryttare (gäller ej ryttare med egen häst).  

Moment  Nivå  Bedömning Poäng  

Hoppning 12/2 50–60 cm  A  10 poäng vid 0 fel, 5 poäng vid 4 fel, 1 
poäng till övriga  

Hästkunskap 12/3 Praktiska och teoretiska moment från 
ridsportförbundets hästkunskapssajt. 
Ämnen anges i separat anslag. 

Poäng sammanställs från praktiska och 
teoretiska moment. 

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng.  

Dressyr 26/3 LD1:2011 Enbart sits och inverkan bedöms, poäng 
ges och sammanställs i protokoll.  

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Hoppning 21/5 50–60 cm A: Inverkan Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Poängen från alla deltävlingar räknas ihop, placerade får rosett och hederspris. Bästa lektionsryttare vinner en privatlektion.  

 

Guldcupen (juniorer på häst eller ponny):  

Här trappas tävlandet upp ett steg till. I hoppningens första moment rider man en bedömning där felfria rider omhoppning. I dressyren bedöms nu även hästens 

form. Man måste rida minst två olika hästar under de tre ridmomenten för att visa att man är en allsidig ryttare (gäller ej ryttare med egen häst). 

Moment  Nivå  Bedömning Poäng  

Hoppning 12/2 Från 70 cm A:0/A:0 två faser  Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Hästkunskap 12/3 Praktiska och teoretiska moment från 
ridsportförbundets hästkunskapssajt. 
Ämnen anges i separat anslag. 

Poäng sammanställs från praktiska och 
teoretiska moment. 

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Dressyr 26/3 LC2:2015/LB1:2019 Placering baseras på poäng givna av 
dressyrdomare 

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Hoppning 21/5 Från 70 cm A: Inverkan Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Poängen från alla deltävlingar räknas ihop, placerade får rosett och hederspris. Bästa lektionsryttare vinner en privatlektion.  

 



Diamantcupen (ungdomar eller seniorer på häst):  

Cupen för alla ungdomar och seniorer oavsett nivå. Man måste rida minst två olika hästar under de tre ridmomenten för att visa att man är en allsidig ryttare (gäller 

ej ryttare med egen häst). 

Moment  Nivå  Bedömning Poäng  

Hoppning 12/2 Från 50 cm A:0/A:0 två faser  Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Hästkunskap 12/3 Praktiska och teoretiska moment från 
ridsportförbundets hästkunskapssajt. 
Ämnen anges i separat anslag. 

Poäng sammanställs från praktiska och 
teoretiska moment. 

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Dressyr 26/3 LC2:2015/LB1:2019/LA1:2017 Placering baseras på poäng givna av 
dressyrdomare 

Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Hoppning 21/5 Från 50 cm A: Inverkan Vinnaren 15 poäng, tvåan 13, trean 12 
osv. Alla får minst 1 poäng. 

Poängen från alla deltävlingar räknas ihop, placerade får rosett och hederspris. Bästa lektionsryttare vinner en privatlektion.  

 

ALLMÄN INFO OM ALLA CUPER 

För att få delta skall du vara lektionsryttare på Varbergs ridskola eller medlem i Varbergs ridklubb. Anmälan till Kvarna multi riders cup görs senast den 8/2, 

anmälan sker till info@varbergsridskola.com (elever med egen häst som inte tidigare ridit på ridskolan behöver ange namn, personnummer, adress och 

telefonnummer vid anmälan). Att delta i cupen kostar 250: -, startavgift i hoppningen och dressyren ingår inte i detta pris utan betalas separat inför varje 

omgång. Anmälningsavgiften betalas via faktura. Man får givetvis delta i cupen även om man missar något delmoment. Varje ryttare ansvarar själv för att boka 

sig i tid på respektive deltävling, som vanligt finns det ett begränsat antal platser för dig som tävlar på ridskolans hästar och deltagare i cupen har inte företräde. 

Är du osäker på vilken cup som passar din rid-nivå rådfråga din ridlärare innan du anmäler dig.  

KVARNA MULTI RIDERS CUP - Arrangeras i samarbete med:  

                
Kicki Sander  

mailto:info@varbergsridskola.com

