
Proposition 

Man får deltaga med ridskolehäst/egen häst i bägge klasser men det är endast i dessa som ni samlar 

poäng: LE för ridskoleekipage samt LD för privatryttare (OBS! Privatryttare får ej ha startat LB för 

ponny/110cm för storhäst) 

 

o Tävlingen är öppen för medlemmar i Tingsryds Rid- & körklubb 

o För elever på ridskolan krävs det att du tidigare deltagit i pay & jumps och klarar av 

framridning och framhoppning självständigt. Rider i hoppgrupp alternativt fr nivå 8. 

o Samling kl 17:00. De som vill går banan gemensamt med ridlärare. 

o Lägsta klassen börjar kl 17:45 och det är då lämpligt att sitta upp ca 30min innan sin ritt för 

framridning 

o För att få starta över 50cm måste man ha ridit en godkänd pay and ride. 

o Max 5 ekipage på framhoppningen och max 6 ekipage på framridningen 

o För deltagare på ridskolehäst görs anmälan på anslagstavlan i stallet EFTER att ha fått 

godkänt av sin ridlärare för val av häst/höjd. 

o För att så många ryttare som möjligt ska ha möjlighet att få ställa upp gäller att deltagare på 

ridskolehäst anmäler sig i första hand till en start med en ponny/häst. 

o Privatryttare kan mejla anmälan till tirkridskolan@tirk.se 

o Ange namn på ryttare och häst, och om du rider ponny/häst (kategori) 

o Startlistor samt starttid meddelas i PM innan tävlingen och läggs ut på vår hemsida och/eller 

Facebook och Instagram senast torsdag kväll. 

o Vaccinationskort ska kunna uppvisas före urlastning vid tillfrågan. 

o TR gäller i samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning 

mm. 

o Alla kostnader betalas på plats, kontant (jämna pengar) eller via swish. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer! 

Era resultat från årets klubbhoppningar kommer räknas ihop som poäng där följande gäller: 

Den ridskoleryttare som samlat ihop mest poäng genom dess resultat på årets klubbhoppningar i LE 

samt klubbdressyr kommer tilldelas pris och titel som ”Ridskolemästare 2023” som delas ut på 

luciashowen. 

För er på egen häst/ponny så kommer det ekipaget som samlat mest poäng genom att delta på våra 

klubbhoppningar i LD samt klubbdressyr tilldelas pris och titel som ”Klubbmästare LD” som också 

kommer delas ut på luciashowen. 

Man kan samla poäng både på våra klubbhoppningar och klubbdressyr. 

 

Välkomna med er anmälan! 


