SKILLNAD ATT HOPPA
CENTIMETERHOPPNIGNKLUBBTÄVLING
CM-hoppning 20-50 cm
För ryttare som börjar träna hoppa hel bana. Du anmäler dig i pärmen på stallkontoret, alla ska önska
minst tre hästar de kan tänka sig att hoppa, och vilken höjd du vill hoppa, ridlärare fördelar sen hästar.
Du vet att du får vara med när du anmält och betalt i tid, men du kan få en annan lämplig häst. Alla
bygger bana tillsammans och går den sen tillsammans med ridlärare. Hästen ska vara borstad innan. All
ridning med ridlärare, förälder måste inte vara med (men får gärna och är en förutsättning om ex fiket
ska vara öppet). Man rider i grupper om 3-4 ryttare som är inne på banan samtidigt men hoppar en i
taget och de andra står still i var sitt hörn. Uppsittning och framskrittning sker i hagen ”Trekanten” den
lilla utanför ridhuset. Alla som hoppar felfritt får rosett, och alla som rider med ledare .

CM-hoppning 60-80 cm
Som Cm-hoppning 20-50 cm Personal finns men ryttare övar mer på att klara sig själva på framridning,
hindren kan även vara stigsprång/oxer. Rosett vid felfri ritt.

KLUBBTÄVLING
Här är den stora skillnaden att dessa sköts helt ideellt av andra än personalen, tävlingssektionen (TS).
Alla som tävlar bör hjälpas åt så fråga de äldre/mer vana om du undrar något.
På anslagstavla och hemsida (under fliken Tävling) finns propositionen med info när det är dags för
tävling . Anmälan på anmälningslapp på stallkontoret senast kl.18.00 tisdag före tävlingen, ryttare med
egen häst kan anmäla via mail. Du ska ange vilket tävlingsdatum det gäller, vilken häst du vill rida och
vilken/vilka klasser du vill rida. Ev lottning görs av ridlärare, du får själv ta reda på om du kommit med,
det kommer på hemsidan onsdag före tävling, betalning ska alltid ske senast onsdag före tävling. Om du
blir bortlottad har du förtur till ev ledig häst om det finns någon som är lämplig för dig.

Det tas inte ut någon hyra för ridskolehäst utan startavgiften är samma
för alla ryttare. Dock så ska du som ridskoleryttare hjälpa till under den
tid som du inte rider själv. Ryttare upp till 15 år ska ha med förälder eller
annan vuxen som hjälper till vid behov.
Utan funktionärer blir det ingen tävling! Även föräldrar och kompisar är
så klart välkomna att hjälpa till, för att ex öppna ridhusdörren behövs
ingen hästvana. Hoppning på olika klasshöjder för olika storlekar på hästar enligt ridsportförbundets

tävlingsreglemente. På hopptävling krävs säkerhetsväst av alla ryttare till o med det året de fyller 18 år.
Inga krav på ex vita ridbyxor. Rosett till placerade enligt TR, och clear round rosett till de som hoppat
felfritt i fas ett om de är utanför placering. ( i dressyr ges rosett vid oplacerad ritt över 58% och i
WEteknik över 60%)
Du som vill lära dig mer, ta chansen och hjälpa till på andra tävlingar, följa med som hästskötare på
lokaltävling, eller åk ett gäng och titta på andra tävlingar.

LOKALTÄVLING
Här behöver du licens från Svenska Ridsportförbundet, för både häst och ryttare. Lokala tävlingar är
steget efter klubbtävling, det krävs grönt kort om du är 14 eller äldre, annars att ex förälder som är med
har det. Här ska du klara dig helt själv, ha koll på tävlingsreglemente, kläder, klasser, hyra transport, ha
någon som kör mm. Ibland kan man få hyra lektionshäst för att åka iväg och rida dressyr eller hoppning
på annan klubb. Mer om tävlingar, var de finns mm finns i TDB (Tävlingsdatabasen) där alla
anmälningar görs. För att hyra lektionshäst för tävling pratar man med Mia, skriver kontrakt och betalar
100:-/dag. Undantag görs vid lagtävlingar då ridskolan sponsrar med hästhyran men kontrakt ska
skrivas även då.

REGIONALTÄVLING / NATIONELL TÄVLING
Högre klasser ÄN LOKALTÄVLING, kanske längre resor, kan finnas kvalkrav – utom i WE där alla klasser
kallas nationella från 2019.

TR- TÄVLINGSREGLEMENTE finns för de olika grenarna på Svenska Ridsportförbundets hemsida.
Där finns även dressyrprogram ( läs även i TR om du är dressyrintresserad, där finns beskrivning på
dressyrens olika moment) och mer information om licenser mm.

Vi planerar att anmäla lag till vårens serier, bestämmelser
finns på Smålands ridsportförbunds sida, läs och anmäl
sen intresse till Mia före jul.
Dessutom finns ROSETT-tävlingar som fungerar som tävlingsveckorna på ridskolan, alla som deltar får
rosett.
Klubbtävlingar arrangeras även i dressyr och i WE (teknikmomentet)

