
Hopptävling 21/5–2023   
För dig som deltar i Kvarna multi riders cup är detta den fjärde deltävlingen av fyra. Det går givetvis bra att delta i denna 

tävling som vanligt även om man inte deltar i cupen. För mer info om Kvarna multi riders cup se separat anslag.  

Info om tävlingen: 

Första start 9:00.  

Tävlingen hålls i på stora gräsbanan, framridning på stora grusbanan. Vid dåligt väder eller underlag kan tävlingen flyttas till ridhus.  

Anmälan öppnar den 3/5 klockan 11. Lektionsryttare måste anmäla sig via telefon eller personligt besök på kontoret. Ryttare med egen häst 

anmäler sig via mail, info@varbergsridskola.com. Sista anmälningsdag är den 17/5, även sista dagen att stryka sig utan att behöva betala 

anmälningsavgiften. Sjukanmälan senast kl. 7.00 på tävlingsdagen (Vid sjukdom behöver man inte betala anmälningsavgiften om man lämnar ett 

läkarintyg, utan läkarintyg betalar man halva avgiften). 

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. Många tycker att det är kul att ha tävlingskläder men detta är inget man måste ha, det går bra med vanliga ridkläder. Alla juniorer måste 

bära godkänd väst.  

Startlista publiceras på hemsidan 18/5 och uppdateras vid behov 20/5. I samband med att startlistan publiceras finns även ryttarmeddelande och 

funktionärslistan på hemsidan. Viktigt att man läser alla dessa dokument då det står viktig information om tävlingen där.  

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. Banbygge sker kl. 17.00 dagen före tävlingen. Alla 

tävlande är med och hjälper till med detta. 

KVARNA MULTI RIDERS CUP - Arrangeras i samarbete med:  

Kicki Sander  

mailto:info@varbergsridskola.com


 
Cuper & klasser: 

 

 

 

 

 

Bronsklassen (juniorer på ponny eller häst) 

Höjd: Bom-40 cm  

Antal hinder: ca 5  

Bedömning: A: Inverkan. Protokoll utan poäng ges så man ser vad 

man behöver träna mer på. Alla får pris oavsett resultat.   

Pris: 325: - (ridskoleryttare), 170: - (ryttare med egen häst) 

Häst: Man önskar minst fyra hästar vid anmälan. Alla deltagare skall 

ha en medhjälpare med sig på framridningen och inne på banan.  

Du som deltar i kvarna multi riders cup på lektionshäst ansvarar själv 

för att rida minst två olika hästar under cupen, har du ridit samma 

häst dom tidigare omgångarna får du inte önska den igen.  

 

Silverklassen (juniorer på ponny eller häst) 

Höjd: 50–60 cm 

Antal hinder: ca 8  

Bedömning: A: Inverkan, placering enligt TR.   

Pris: 375: - (ridskoleryttare), 200: - (ryttare med egen häst) 

Häst: Man önskar minst fyra hästar vid anmälan 

Du som deltar i kvarna multi riders cup på lektionshäst 

ansvarar själv för att rida minst två olika hästar under cupen, 

har du ridit samma häst dom tidigare omgångarna får du inte 

önska den igen.  

 

 

Guldklassen (juniorer på ponny eller häst) 

Höjd: Från 70 cm 

Antal hinder: ca 8  

Bedömning: A:Inverkan, placering enligt TR.   

Pris: 400: - (ridskoleryttare), 200: - (ryttare med egen häst) 

Häst: Man anmäler sig på en specifik häst i samråd med ridlärare. 

Blir hästen sjuk eller skadad väljer personalen ut en lämplig 

ersättare.  

Du som deltar i kvarna multi riders cup på lektionshäst ansvarar 

själv för att rida minst två olika hästar under cupen, har du ridit 

samma häst dom tidigare omgångarna får du inte önska den igen.  

 

 

Diamantklassen (ungdomar eller seniorer på häst) 

Höjd: Från 50 cm 

Antal hinder: ca 8  

Bedömning: A: Inverkan, placering enligt TR.   

Pris: 400: - (ridskoleryttare), 200: - (ryttare med egen häst) 

Häst: Man anmäler sig på en specifik häst i samråd med ridlärare. Blir 

hästen sjuk eller skadad väljer personalen ut en lämplig ersättare.  

Du som deltar i kvarna multi riders cup på lektionshäst ansvarar själv 

för att rida minst två olika hästar under cupen, har du ridit samma häst 

dom tidigare omgångarna får du inte önska den igen.  

 

 


