
Information om vår klubbtävlingsverksamhet och hur den fungerar. 
 

I dagsläget arrangeras alla klubbtävlingar ( med undantag av Cm-hoppningar och andra 

ridskoletävlingar) av Tävlingssektionen. Anmälan på stallkontoret senast kl.18.00 tisdag 

före, lapp ska signeras av instruktör.  Lottning av lektionshästarna sköts av 

instruktörerna och sker på onsdag fm före aktuell tävling, läggs ut på hemsidan. När du 

ser om du kommit med så betala i tid enligt uppgifter i propositionen.  

 

För att kunna genomföra dessa tävlingar på ett trivsamt sätt för alla måste vi vara 

överens om vad som gäller för dig som tävlande. 

 

• Alla tävlande deltar i banbygge och bortplockning av banan  

• Du ansvarar fullt ut för hästen, utrustningen och dess skötsel 

• Du ansvarar för mockning av spilta/box samt ev.utsläpp av din häst i samråd m 

stallansvarig. Ingen under 18 år får gå in i hage utan medföljande ansvarig vuxen. 

• Du är funktionär under tävlingen – när du inte själv tävlar . Din arbetsuppgift får 

du vid startanmälan. Alltså behöver du ha förberett häst och utrustning före 

utsatt samlingstid/före tävlingen startar. Alla ryttare upp till 15 år SKA ha med 

vuxen som också är beredd hjälpa till  (ingen hästvana krävs) Det behövs föräldrar 

ex. i cafeterian så varmt välkomna! 

• Framridning är uppvärmning – inte träning. Hästarna ska inte bli trötta utan 

”vakna”. 

• INGEN som rider lektionshäst FÅR ÅKA HEM FÖRE TÄVLINGENS SLUT DÅ ALLT 

ÄR BORTPLOCKAT OCH STÄDAT och hästarna omskötta.  

• Visa glädje över kompisars framgångar och stötta den som haft en motig dag och 

tänk på att vi har dessa tävlingar för att det är roligt! En ev. prisrosett är bara 

”extra” glädje. 

 

Med dessa punkter hoppas vi tävlingarna kan genomföras på ett trivsamt sätt för alla! 

 

 

Tävlingssektionen jobbar helt ideellt, alla som vill är välkomna med i sektionen, eller 

kanske ”bara” ta hand om en tävling ( så kan vi ha fler)   Kunskap om tävling är bra men 

inte alls nödvändigt. Vi vill också gärna ha tips om sponsorer – både företagskontakter 

och skänkta priser. 

Prata med någon av instruktörerna om du har funderingar om tävlingar eller vill vara 

med i tävlingssektionen. 

 

Hälsningar från TÄVLINGSSEKTIONEN   

 hos  Ölmstad Rid & Körsällskap 

 

 


