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Klubbtävlingsreglemente  

Gäller från och med 5 mars 2023 

 

 
 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser 

Lurbo Ridklubbs klubbtävlingsreglemente uppförs i syfte att skapa en tävlingsmiljö 

där ryttare, hästar samt funktionärer ska känna sig trygga och säkra. Detta 

tävlingsreglemente gäller för både hoppning, dressyr och working equitation. Skulle 

det vara olika bestämmelser i de olika grenarna framgår det. För de punkter som inte 

tas upp hänvisar vi till Svenska ridsportförbundets tävlingsreglemente. Vid frågor 

vänligen kontakta tävlingsledaren eller kontaktperson enligt proposition.  
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RR- Ridskoleryttare 

BT- Börja tävla 

UT- Utveckla din tävling 



  Uppdaterad 2023.03.16 

3 
 

Kapitel 1 Ridsportens ledstjärnor  
101. Ridsportens ledstjärnor  

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och 

människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor.  

Ledstjärnorna är inget projekt utan ett långsiktigt arbete som Svenska 

Ridsportförbundet hoppas ska genomsyra varje del i din ridsportvardag och vara ett 

naturligt steg att i fortsättningen skapa en idrott med hög etik och moral. Det har tagits 

fram två olika slags ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller 

samspelet mellan dig och dina medmänniskor.  
 

102. Hästen 

• Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 

omvärlden. 

• Jag behandlar alla hästar med respekt. 

• Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och reagerar om den far 

illa. 

• Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 

förutsättningar att klara av. 

• Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen. 

 

103. Ryttaren 

• Jag visar respekt för alla människor. 

• Jag bekräftar och berömmer andra. 

• Jag berättar öppet och tydlig om jag har olika uppdrag och roller. 

• Jag är en god förebild för ridsporten. 

• Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler. 
 

Kapitel 2 Anmälan  
201 - Giltiga dokument 

(PR, RR) För att få anmäla sig till och starta klubbtävling på Lurbo Ridklubb krävs det 

att den tävlande innehar vitt kort, grönt kort eller är över 15 år. Detta gäller RR. PR får 

tävla på annans gröna kort, ej vitt kort. Denne står då som ansvarig för ekipaget. Har 

man inget vitt kort på tävlingsdagen riskerar man uteslutning samt blir 

betalningsskyldig för hela startavgiften. 
 

202. Antal starter/dag 

(PR) För privatryttare gäller max 2 starter/dag per häst/ponny. (RR) För 

ridskoleekipage är det upp till verksamheten att avgöra antalet starter per häst.  
 

203. Anmälan 

(PR, RR) För att få tävla i klubbtävlingar arrangerade av Lurbo Ridklubb krävs det att 

man är medlem i klubben samt har betalat medlemsavgiften. (RR) För att få tävla på 

ridskolans hästar måste man rida i ordinarie lektionsgrupp. För att få anmäla sig som 

ridskoleryttare måste man få godkänt av sin instruktör vilken klass och vilka hästar 

man får önska innan anmälan. Beskrivning av hur du anmäler dig finns i aktuell 
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tävlingsproposition på hemsidan. 
 

204. Avanmälan  

Ryttare som inte avanmält sig till klass och inte kommer till start, därav uteblir, blir 

betalningsskyldig av hela startavgiften. Instruktion om avanmälan finns i 

propositionen för aktuell tävling.  
 

205. Klassbyte 

(PR, RR) Vid byte av klass är det upp till tävlingsledningen samt personal om det kan 

genomföras, men det är ingen rättighet. (RR) Vid byte av klass kan inte heller samma 

häst garanteras i den nya klassen. 
 

206. Efteranmälan  

Efteranmälan (anmälan efter att ordinarie anmälningstid har gått ut) sker i mån om 

plats. Får du en start kommer du att bli meddelad om det. Vid efteranmälan erläggs en 

extra avgift på 50kr utöver den ordinarie startavgiften. 

 

207. Betalning 

Betalningen sker via faktura i Hippocrates. 

 

208. Tävlingens upplägg  

Tävlingen delas upp i två kategorier:  
 

Börja tävla (BT) 

Lämpar sig till dig som inte tävlat så mycket och vill få mer rutin. Alla nivåer kan vara 

med på både ponny och storhäst. Klasser i hoppning: clear round klasser. Bom-70 cm. 

Bom-40 cm hoppar 5 hinder. 50-70 cm hoppar 7 hinder.  

Klasser i dressyr: Dressyrryttartest - LD:1 som rids med gemensam tätryttare. Max 

fyra deltagare per grupp + en tätryttare. Dressyrryttartest – LC:1. Rosett över 60%.  

Klasser i WE: LE eller LD clear round. Rosett över 50%.  

 

Gemensam bangång i början av dagen under samtliga tävlingar.  

 

Utveckla din tävling (UT)  

Lämpar sig till dig som har mer rutin och vill utmana dig själv mer på tävlingsbanan.  

Klasser i hoppning: 50-80 cm. Bedömning stil, idealtid eller omhoppning. Alla hoppar 

7 hinder + ev 3-4 hinder i omhoppning. (RR): ponnyekipage får max hoppa 50 cm, 

storhästekipage får max hoppa 70 cm. Breddgruppselever får hoppa högre efter 

instruktörs godkännande. Vid tre rivningar eller olydnader är man utesluten och får 

lämna banan. Vid avramling är man utesluten.  

Klasser i dressyr: LC:1/LC:2 och LB:1/LB:2/LB:3. 

Klasser i WE: Clear round LC och/eller LB. Samtliga som rider över 50% får rosett. 

(Om speedmomentet tillkommer utgår ytterligare en avgift. Teknikmomentet rids 

först, därefter paus inne på banan så att domaren hinner skriva klart, sedan rids 

speedmomentet direkt). 

 
Vid enbart 1 anmäld stryks klassen. 
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Placeringar i hoppning och dressyr: 

2-4 startande – endast guld delas ut, 

5-8 startande – guld och silver delas ut, 

9 eller fler startande – guld, silver och brons delas ut. 

 

Privatryttare (PR)  

Hoppning: 30 cm-valfri höjd. Clear round i 30-70 cm och omhoppning i högre klasser. 

Önskar man hoppa högre än 80 cm i (UT) behöver man meddela detta.  

Dressyr: är med i de klasser som finns ovan på (UT) och tillsammans med 

ridskoleryttarna men RR och PR tävlar var för sig. Önskar man rida en högre klass 

behöver man meddela detta.  

WE: är med i samma klasser som ridskoleekipagen, önskar man rida en högre klass 

behöver man meddela detta.  
 

Ridskoleryttare (RR) måste få godkännande från sin instruktör vad man ska anmäla sig 

till för klass och vilka hästar man kan önska.  

Under VT-23 är det endast teknikmomentet som rids på klubb-WE.  

Kapitel 3 Genomförande av start 
301. Framridning 

(RR, PR) Vid självständig framridning ska ryttaren följa funktionärens instruktioner. 

Om ryttaren inte följer dessa instruktioner kan de få en tillsägelse som konsekvens och 

i värsta fall uteslutning. Vid möte ska samtliga ekipage hålla höger och ekipaget med 

snabbast gångart har företräde till spåret. Viktigt att tänka på är att befinna sig i 

collectingring i god tid innan start.  

(RR): ”Börja tävla” rider fram under ledning av instruktör.  

(RR): ”Utveckla din tävling”  

Hoppning: självständig framridning (ca 20 minuter) innan ens egen start, självständig 

framhoppning (max tre språng) ca 6 starter innan ens egen start och ekipagen tar sig 

själva till tävlingsbanan två starter innan ens egen start. Dressyr: självständig 

framridning i 30 min inkluderande tid i collecting ring. WE: självständig framridning 

med några WE-moment, rider fram tillsammans med PR.  

(PR): Hoppning: självständig framridning vid UT.  

Dressyr: valfri framridningstid.  

WE: självständig framridning med några WE-moment, rider fram tillsammans med 

RR. 
 

302. Lättridning i dressyr 

(BT) Obligatorisk lättridning för alla. (UT) valfritt med nedsittning och lättridning i 

alla klasser både RR och PR.  Rådgör med personal på plats vad som är lämpligt.  
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Kapitel 4 Utrustning 

401. Ryttarens klädsel  

Vid klubbtävlingar ska ryttaren tävla i klädsel som följer klubbens hänvisningar som 

inkluderar: 

• Mjuka byxor utan sömmar (förhindrar skavsår) 

• Stövlar eller ridsko tillsammans med shortchaps ska ha klack. 

• Undvik att rida i tröjor och jackor med luva (säkerhetsskäl) 

• Håret ska vara uppsatt i snodd. Använd ej hårspännen under hjälmen av 

säkerhetsskäl. 

• Tröja som täcker hela axlarna (säkerhetsskäl) 
 

402. Ryttarens utrustning 

Ridhjälm är obligatoriskt vid all ridning på hela tävlingsområdet. Säkerhetsväst (nivå 

3) ska bäras av alla under 15 år och vid hoppning alla upp till 18 år. Ryggskydd eller 

ryggplatta får användas vid ridning i dressyr om du är över 15 och 

markarbete/hoppning om du är över 18 år. (RR) Om användning av sporrar är 

tillåtet/nödvändigt är upp till instruktör på plats. Detsamma gäller vilken typ av sporrar 

som används. Vi hänvisar till Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om sporrar. 

(PR) för privatryttare hänvisar vi till Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om 

sporrar. 

(PR, RR) Vid behov kan dispens ges av tävlingsledningen för behov av viss 

utrustning. I dressyren och WE är spö ej tillåtet i UT- klasserna. 

 

403. Hästens utrustning 

(RR) i alla BT-klasserna ska ha den utrustning som ridskolan tilldelat hästen. I UT-

klasserna samt för privatryttare hänvisar vi till Svenska Ridsportförbundets 

bestämmelser om hästens utrustning. (RR) Det är inte tillåtet att byta schabrak, 

pannband etc. på sin tilldelade ridskolehäst. Fluff är heller inte tillåtet såvida inte 

klartecken från instruktör på plats har getts. Undantag av detta kan ske vid till exempel 

utklädningstävlingar, men även där ska klartecken från tävlingsledningen eller 

instruktör ges. 
 

404. Felaktig användning och dispens 

(PR, RR) Vid behov av särskild utrustning kan dispens ges av tävlingsledning. Vid 

felaktig användning av utrustning har tävlingsledningen rätt att korrigera utrustningen 

samt utesluta ekipaget.  
 

  
 

 

 

 


