
Hästkunskapstävling 12/3–2023   
 

För dig som deltar i Kvarna multi riders cup är detta den andra deltävlingen av fyra. Det går givetvis bra att delta i denna 

tävling 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 cafeterian och i stallet.  

Anmälan öppnar den 15/2. Anmälan sker via mail, info@varbergsridskola.com. Sista anmälningsdag är den 8/3.  

Detta moment är kostnadsfritt för deltagare i Kvarna multi riders cup, övriga betalar 150: -. Kontant betalning med jämna pengar eller swish. Vid 

betalning via swish måste kvittot på betalningen visas för ansvarig ridlärare och betalningen skall vara märkt med ryttarens namn och ”tävling”. 

Startlista publiceras på hemsidan 9/3 och uppdateras vid behov 11/3. I samband med att startlistan publiceras även utförlig info om hur tävlingen 

går till. Viktigt att man läser alla dessa dokument då det står viktig information om tävlingen där.  

Några av dom tävlande kommer få en funktionärsuppgift under dagen.  

Tävlingen kommer innehålla både praktiska och teoretiska moment. Man läser på sina ämnen på ridsportförbundets hästkunskapssajt. Det som 

står inom parantes bakom ämnet är de underrubriker som man behöver läsa på för respektive cup. Hästkunskapssajten (sisuforlag.se)  

Deltagare med dyslexi meddelar detta i samband med anmälan så vi kan anpassa de skriftliga momenten.  

KVARNA MULTI RIDERS CUP - Arrangeras i samarbete med:  
 

 Kicki Sander  

mailto:info@varbergsridskola.com
https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/


Cuper & klasser: 

 

 

 

 

 

Bronsklassen (juniorer) 

Ämne:  

• Skötsel (ryktsaker, täcke av och på) 

• Utrusning (sadel, träns) 

• Hästens kropp (färger och tecken) 

• Beteende (instinkter) 

Bedömning: Resultatet sammanställs så man kan se vad man 

behöver träna mer på. Alla får pris.  

 

Silverklassen (juniorer) 

Ämne:  

• Skötsel (visitering, bind upp hästen) 

• Utrusning (sadel, träns) 

• Hästens kropp (färger och tecken, hästtyper och 

raser, gångarter) 

• Beteende (alla underrubriker) 

Bedömning: Poäng sammanställs från praktiska och 

teoretiskt moment. Placering enligt TR.  

 

 
Guldklassen (juniorer) 

Ämne:  

• Skötsel (alla underrubriker) 

• Utrusning (alla underrubriker) 

• Hästens kropp (alla underrubriker) 

• Beteende (alla underrubriker) 

Bedömning: Poäng sammanställs från praktiska och teoretiskt 

moment. Placering enligt TR. 

 

 

Diamantklassen (ungdomar eller seniorer) 

Ämne:  

• Skötsel (alla underrubriker) 

• Utrusning (alla underrubriker) 

• Hästens kropp (alla underrubriker) 

• Beteende (alla underrubriker) 

Bedömning: Poäng sammanställs från praktiska och teoretiskt 

moment. Placering enligt TR. 

 

 


