Ridskolecupen 2020
SkRF: s utbildnings och ridskolesektion bjuder in alla våra ridskoleklubbar att vara
med i en ridskolecup. Målsättningen med serien är att erbjuda våra medlemmar som
inte har egen häst att också få tävla i ett lag, i en serie, för sin klubb.
Tanken är naturligtvis att vi skall få behålla dessa ryttare inom vår sport genom att
skapa samma klubbkänsla och mål med ridningen för den duktiga lektionsryttaren
som privatryttarna får genom sin träning och seriedeltagande.
Rekommenderad miniålder 13, då kan serien även ”ingå” som en del av Grönt Kort
tagandet. Övre ålder 20 år. Cupen är även öppen för ryttare med funktionsnedsättning.
ANMÄLAN: Anmälan senast 19/2 2020 via länk: https://forms.gle/Y2MmXkCZhE98TZEcA
Deltagande i Ridskolecupen 2020 är kostnadsfritt. OBS! Ange kontaktuppgifter på ansvarig
lagledare!
OBLIGATORISKT UPPSTARTSMÖTE! Observera att alla deltagande lag måste närvara
med representant vid uppstartmöte den 26/2 kl 10.00 – ca 13.00 på Flyinge. Vid mötet
kommer bland annat uppdateringar av upplägget att diskuteras. Lättare lunch ingår.
HUR: Möten mellan klubbar i egen zon sker vid 3 tillfällen mellan 1/3-8/11, 3-4 klubbar/zon.
Alla lagen tar med sina poäng från zonomgångarna vidare till en Skånefinal den 22
november. I finalen tar alla lagen med minst två hästar/ponnyer var.
Efter anmälningstidens utgång görs en gruppindelning som skickas till lagledare. Ni ansvarar
själva för att ta kontakt med övriga lag/lagledare i gruppen och komma överens om när ni
ska genomföra era omgångar.
Arrangerande klubb står för rosetter vid serieomgångarna, SkRF står för rosetter, plaketter
och priser vid distriktsfinalen i november.
REGLER:
Deltagande ryttare ska vara aktivt ridande elever (ha egen ordinarie plats) vid den ridskola i
vars lag han/hon tävlar. Ryttare får endast representera en ridskola/förening under
innevarade cup.
Ryttare får endast ha startat på lokal alt regional tävling (ej högre klass än LB:1 alt max Lätt
C+5) Ryttare får ej tävla på privathäst/privatponny, oavsett disciplin, under pågående cupår
(1/1 – 22/11 2020) .
Laget skall innehålla 4 lektionsryttare och det behöver inte vara samma ryttare varje gång.
Två ryttare rider dressyr, Dressyrryttartest I:1 programmet och två ryttare hoppar LD-10 cm,
(ponny) resp. 0.80 m (häst). Stilbedömning tillämpas, protokoll bifogas. Vid finalomgången i

november rids dressyren Dressyrryttartest I:2 (ryggningen i programmet utgår) och
hoppningen i LD-10 resp 0.80 m (häst). Vid finalen ingår även ett teoretiskt moment.
Totala sammanlagda poängen baserat på att de individuella resultaten räknas ihop och
bästa laget koras vid varje omgång. Rosett till samtliga deltagare i vinnande laget. Vi
använder oss av Skånes Ridsportförbunds gemensamma seriebestämmelser vad det avser
poängräkningen. Det vill säga, vid 6 startande i en klass, får ettan 7 po, tvåan 5 po, och trean
4 po osv. Ställningen mellan lagen fastställs och prisutdelning för omgången hålls efter
eftermiddagshoppningen, arrangerande klubb ansvarar för att resultatet meddelas SkRFs
kansli på skane@ridsport.se så vi kan hålla en hemsida uppdaterad. Arrangerande klubb
skall också hålla en mindre individuell prisutdelning efter respektive disciplin.
Som domare agerar arrangerande/deltagande klubbars utbildade ridinstruktörer (lägst Level
II, SvRF), alt utbildade domare. Vi rekommenderar att domare i första hand inte dömer på sin
hemmaklubb, byt gärna domare med lag i andra grupper.
Hästens/ponnyns mundering bestäms av ansvarig lagledare/ridskola.
Att tänka på inför ”borta-match”..
•

Ring ridskolechefen/lagledaren på arrangerande klubb i god tid innan och lämna
uppgifter om storlek, ålder m.m på era lagryttare. Viktigt att stämma av detta så att
det finns lämpliga hästar/ponnyer till era ryttare.

•

Till varje bortamatch skall ansvarig lagledare/ridlärare följa med sina ryttare.

Att tänka på inför ”hemma-match” ..
•
•
•
•
•

Klubben måste ha minst 6 välutbildade lektionshästar/ponnyer, varav några bör vara
D-ponnyer. Inslag av någon B eller C ponny är också önskvärt, då vi kan ha någon
liten junior i laget.
En omgång kräver (minst) 6 starter i dressyren, samt 6 starter i hoppningen.
Det skall finnas ett varmt ställe där man kan ta emot anhöriga.
Tips! Att någon klubbfunktionär hälsar välkommen och berättar om tävlingen och
klubbens verksamhet/anläggning samt visar runt i god tid innan första start.
Möjlighet för lättare fika/lunch försäljning till ryttare och anhöriga.

All information om cupen läggs ut på www.skaneridsport.se, klicka tävling/träning och klicka
kunskapstävlingar, se Ridskolecupen

