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Cupens genomförande 

Lurings caprillicup genomförs i ridskolan regi. Cupen anordnas under 

de olika loven. De finns tre klasser att delta i. 

Klass 1 – enbart skritt 

Klass 2 – skritt och trav 

Klass 3 – skritt, trav och galopp 

Vid anmälan ska klasser och hästar/ponnysar godkännas av ordinarie 

ridlärare. 

Det är en vinnare per tävling och per klass oavsett hur många som är 

med i klassen. Det är även en vinnare över hela cupen per klass. För 

att vinna cupen behöver man samla ihop mest poäng under de olika 

deltävlingarna och delta på finalen.  

Poäng 
Poäng fås när man genomför de olika momenten i banan.  

Första plats – 10 p (prisrosett) 

Andra plats – 7 p (deltagarrosett) 

Tredje plats – 4 p (deltagarrosett) 

Övriga som deltagit – 1 p (deltagarrosett) 

Vid lika poäng, delad placering.  

Förkunskap 
För att starta i Lurings caprillicup behöver man vara betalande 

medlem och ridande elev på Lurbo Ridklubb. Inget vit eller grönt kort 

behövs. Du behöver ha godkänt från din ridlärare att delta i cupen.  

Klädsel/utrustning ryttare 

Hel och ren. Tävlingsklädsel få användas. Säkerhetsutrustning utifrån 

ridskolans hästhållningspolicy. Ridspö får användas oavsett längd. 

Sporrar utifrån överenskommelse med ansvarig ridlärare.  
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Ridskolans hänvisningar angående kläder: 

- Mjuka byxor utan skarpa sömmar (förhindrar skavsår) 

- Stövlar ska ha klack och om du vill ha en ridsko ska den användas 

tillsammans med shortchaps.  
- Undvik att rida i tröjor och jackor med luvor (säkerhetsskäl)  
- Håret ska vara uppsatt i snodd. Använd ej hårspännen under hjälmen av 

säkerhetsskäl. Tröja som täcker hela axlarna (säkerhetsskäl) 

Utrustning häst/ponny 
Häst/ponny som deltar på Lurings caprillicup ska gå med sin ordinarie 

utrustning som används under lektionsverksamhet.  

Banskiss 
Banskiss ritas av ridlärare på Lurbo ridklubb och publiceras 

tillsammans med beskrivning av banan 1 vecka (7 dagar) innan 

tävlingen. Observera att de är olika banskisser för de olika klasserna.  

Startlistor 

Preliminära startlistor publiceras ca 1 vecka innan tävlingen på 

hemsidan och i stallet. Dagen innan tävling publiceras fasta startlistor 

kl 18:00. Med reservation för oväntade händelser.  

Anmälan och avbokning 
Anmälan sker i hippocrates fram till dagen innan tävling. Fram till 10 

dagar innan tävlingsdagen kan man avboka, därefter debiteras eleven. 

Ryttare som avbokar för sent eller inte dyker upp på tävlingsdagen 

kommer debiteras hela startavgiften.  

Uteslutning 
Vid avramlning utesluts man från tävlingen. Man får avsluta sin ritt 

om man vill och mår tillräckligt bra för de och får då ett poäng för 

deltagande.  


