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1 Om Regelboken 
 
Ridsportens regler när det gäller tävlingar och andra aktiviteter finns samlade i Svenska Ridsport-
förbundets tävlingsreglemente (TR). Då mycket av det som innefattas i TR främst gäller tävlingar på 
högre nivå än klubbnivå, så har ÅgRK utformat en Regelbok för att skapa så rättvisa och tydliga regler 
som möjligt för aktiviteter som klubben anordnar. ÅgRK:s Regelbok reglerar med andra ord de lokala 
avstegen från TR. I frågor som inte berörs här hänvisas till TR (se länk ovan).    
Styrelsen ansvarar för ändringar i Regelboken. Styrelsen har även rätt att tillsammans med Ridskolan 
ta beslut om tillfälliga avsteg från Regelboken. 
  
Denna uppdaterade version av Regelboken gäller från vårterminen 2021. 
 
 

http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/
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2 Lördagsaktiviteter 
 
Lördagsaktiviteter är aktiviteter som Ågesta Ridklubb anordnar till ett 
rabatterat pris. Aktiviteterna är sådana som vanligtvis inte ryms i 
ridskolans verksamhet. De som rider abonnemang, har egen häst 
samt ridskolans personal har möjlighet att delta. Medlemskap i ÅgRK 
är en förutsättning för deltagande. 
 
Exempel på aktiviteter 
Programträning dressyr, träningstävling i hoppning, terrängträning, KM 
i hoppning, dressyr och terrängritt, US-cup, Senior-cup, 
maskeradhoppning, tömkörning och luciaträning är exempel på 
lördagsaktiviteter. Andra förekommer. 
 
Medlemsavgift och försäkringsskydd 
Ryttare som inte betalt medlemsavgift får inte delta i aktivitet anordnad 
av klubben. I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring. 
Försäkringsskyddet är viktigt vid all ridning.   
 

Instruktör 
Instruktörer vid ÅgRK kan delta i alla lördagsaktiviteter på samma villkor som övriga ryttare.  
 
Hästar/ponnyer och utrustning 
Hästar och ponnyer står till förfogande mot fastlagd avgift. Antal hästar/ponnyer och starter regleras i 
särskilt avtal mellan ridskolan och klubben. Ridskolans personal ska godkänna hästar för start till 
respektive aktivitet. 
 
Code of Conduct 
Ryttaren ansvarar för att hästar/ponnyer och deras utrustning blir omskött på bästa sätt. Hästens 
välbefinnande skall alltid sättas främst.  
Aktivitererna skall även utföras på ett så säkert sätt som möjligt, där alla hjälper till där det behövs. Vi 
är även måna om den goda anda som finns, där alla hjälper till efter bästa förmåga.  
Styrelsen har rätt att stänga av ryttare som misskött häst/ponny eller utrustning eller inte följt regler för 
lördagsaktiviteter från vidare lördagsaktiviteter under en period.  
 
Avgift 
Avgift för att delta i lördagsaktivitet fastställs av styrelsen för ett år i taget. Avgiften betalas till 
Klubbens Swish, nr 123 319 96 19, enligt information i respektive anslag. 
 
Ansvar för aktiviteter 
Minst en vuxen ansvarig från klubben organiserar respektive aktivitet och ska finnas för kontakt med 
ridskolan. Ungdomssektionen (US) får arrangera men inte ansvara för uppsutten aktivitet. Styrelsen 
eller aktivitetsansvariga kan ange andra regler eller förutsättningar för en lördagsaktivitet än vad som 
står skrivet i Regelboken. Vad som gäller för en aktivitet framgår av ett i förväg uppsatt anslag och 
information publicerad på klubbens hemsida, på facebook samt Stalltorget. 
 
Klubbens ansvariga skall förvissa sig om att aktiviteten är planerad enligt nedan: 
 

• den/de ansvariga för aktiviteten är på plats hela tiden 

• en av ridskolans instruktörer skall anlitas vid träning/tävling – alternativt en av ridskolan  
utsedd medlem med tillräcklig kompetens samt erfarenhet 

• att ryttarens instruktör har godkänt val av hästar och ponnyer 

• instruktör eller mycket rutinerad funktionär på framridningen 

• rutinerad funktionär som ser till att hästarna tas ut i lagom tid för framridning (om ej fasta 
starttider) 

• instruktör eller mycket rutinerad funktionär som kan rycka in på bana vid hoppning 

• banbyggare eller instruktör skall ha gjort banskiss till hoppning 

• utifrån kommande domare informeras om klubbens egna regler vad gäller hästars och ryttares 
utrustning samt hästars egenskaper (tungfel m.m.) 

• vid aktivitet på terrängbanan skall mobiltelefon och bil med förare, förutom instruktör, finnas på 
banan hela tiden 
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• hästarna skrittas till och från terrängbanan 

• vuxen funktionär skall gå med hela gruppen av ekipage till och från terrängbanan 

• för varje ryttare under 18 år måste det finnas en namngiven vuxen ansvarig på plats i 
samband med ridning på terrängbanan     

• under betessäsong skall hästarna släppas i hagen efter aktiviteten om inte annat meddelats 

• stall och alla använda utrymmen skall vara städade och ridhusen mockade efter avslutad 
aktivitet – material borttaget och utrustning återställd 
 

 
Privathäst/ponny 
För gästande hästar svarar ryttaren eller, om denne är under 18 år, en vuxen ansvarig person för att 
hästen är fullt frisk samt vaccinerad. Vaccinationsintyg skall visas upp före urlastningen samt intyg att 
hästen under de senaste 21 dagarna före tävlingen inte visat tecken på smitta, eller vistats i stall där 
misstanke om smittsam sjukdom förekommit. 
 
Hästens utrustning 
Hästens utrustning får inte ”splittras” för eventuella egna tränsdelar. Eget komplett träns och sadel får 
användas efter instruktörs godkännande. Vid lån av klubbens schabrak skall detta lämnas tillbaka 
tvättat inom en vecka.  
 
Funktionärssysslor.  
Närvaro behövs för att fullgöra den funktionärssyssla som man har 
blivit tilldelad. 
Styrelsen kan stänga av ryttare som inte fullgjort sina skyldigheter 
enligt ovan från vidare lördagsaktiviteter under en period. 
 
Vuxenansvarig 
Av säkerhetsskäl gäller att deltagare under 15 år måste ha en 
namngiven ansvarig vuxen (ofta en förälder) närvarande under all 
”hästnära” aktivitet (iordningställande, framridning, 
tävlingsmomentet och skötsel av häst/ponny efteråt). En vuxen får 
ansvara för högst 3 barn samtidigt. Vid ridning på terrängbanan 
gäller att det för varje deltagare under 18 år skall finnas en 
namngiven vuxen ansvarig på plats under hela aktiviteten. Den 
vuxne kan samtidigt fungera som funktionär  

  
Anmälan och uttagning 
Anmälan till lördagsaktivitet görs på ÅgRK:s anmälningsblankett som finns på klubbens hemsida och 
vid klubbens anslagstavla i stallet. Anmälan måste vara fullständigt ifylld, inlämnad i tid, underskriven 
av ryttarens instruktör och signerad av målsman för ryttare som inte fyllt 15 år. Är detta inte uppfyllt tas 
anmälan bort. Anmälan tas också bort för ryttare som inte betalt sin medlemsavgift till ÅgRK. Då fler 
ryttare anmält sig på samma häst/ponny än antal gånger hästen får starta sker lottning. Ryttare får inte 
efter anmälningstidens utgång (men före lottning) utan godkännande från sin instruktör ändra val av 
häst, inte heller starta på högre hinder eller välja ett svårare dressyrprogram (i förekommande fall). 
Ryttare som vet att hon/han inte kan vara med på en hel tävling (t.ex. KM-kval dressyr samt final) 
deltar utom tävlan i mån av plats och lottas efter övriga tävlande.  
 
Ryttare som rider abonnemang på häst startar på häst, abbonemangsryttare på ponny startar på 
ponny. Ryttare som rider både häst och ponny (abonnemang) har möjlighet att starta både på häst 
och ponny. Ryttare som rider abonnemang på ponny får delta i lördagsaktiviteter på ponny även efter 
fyllda 18 år. 
 
Ryttaren svarar för att de som är ansvariga för en aktivitet får reda på förändringar som instruktör 
godkänt i efterhand.  
 
Anmäl dig till aktiviteten när du säkert vet att du kan vara med. Om du får förhinder, lämna då återbud 
till den som är ansvarig för aktiviteten, i så god tid att någon annan kan utnyttja din plats. Om du inte 
lämnar återbud så räknas det som du har deltagit i aktiviteten och ska betala fastställd avgift. 
Ansvariga för en aktivitet kan fylla platser som blir lediga på häst/ponny efter återbud med bortlottade 
ryttare (se lottningsrutinen).   
 
 

http://www.agestaridklubb.se/
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Efteranmälan 
Ansvariga för en aktivitet beslutar om möjlighet till efteranmälan finns, vilka som får efteranmäla sig 
och om de startar utom tävlan eller inte. Efteranmälan kan erbjudas i första hand bortlottade ryttare 
om starter finns kvar på häst/ponny. Efteranmälan skall vara skriftlig och underskriven av ryttarens 
instruktör. Privatryttare kan efteranmäla sig ända fram till tävlingsdagen om antalet anmälda i övrigt 
inte är så stort att aktiviteten blir svår att genomföra tidsmässigt.  
 
Lottningsförfarande 
Lottningen av häst/ponny sker öppet enligt fastställd rutin (se bilaga). Lottning till KM i dressyr går till 
så att ryttare vid anmälan anger vilket kval hen vill delta i (om ryttaren inte kan vid båda tillfällena). 
Önskemål om häst/ponny lämnas. I mån av plats tillåts starter utom tävlan i kvaltävlingarna. Dessa 
ryttare lottas efter kvaldeltagarna.  
 
Sjuk häst/ponny  
Om häst/ponny blir halt eller sjuk efter genomförd lottning undersöker de ansvariga för aktiviteten om 
ridskolan kan erbjuda en ersättningshäst. Om så sker måste ryttarens instruktör godkänna start på 
ersättningshäst/ponny för aktuell ryttare.   
 
Dispens 
Ryttare kan söka dispens från regler (ex. krav på ridnivå eller tidigare uppnådda resultat) för att få 
delta i en aktivitet. Dispensansökan (blankett finns att ladda ner från klubbens hemsida) ska innehålla 
uppgifter om vilken aktivitet det gäller, ryttarens namn och telefonnummer samt skäl till sökt dispens. 
Ansökan som ska vara underskriven av ryttarens instruktör lämnas tillsammans med anmälan. 
Ridskolans instruktörer tar ställning till ryttarens ridnivå. Ansvariga för aktiviteten bedömer och tar 
ställning till övriga skäl och beviljar eller avslår ansökan i sin helhet. Ryttare som fått dispens deltar på 
samma villkor som övriga ryttare.  
 
Riktade aktiviteter 
Klubben ordnar ibland lördagsaktiviteter som riktar sig 
till särskilda kategorier av ryttare. Det kan gälla olika 
kategorier av ryttare eller olika ålderskategorier. Andra 
ryttare får delta i mån av plats.  
 
Klubben kan också ordna aktiviteter som är öppna för 
alla ryttare men med olika svårighetsgrad (ex. olika 
hinderhöjd eller dressyrprogram). 
 
Klädsel och personlig säkerhet 
Vid alla aktiviteter med häst och ponny, även körning 
och longering, skall godkänd ridhjälm bäras.  
 
Vid all ridning på terrängbanan gäller dessutom: 
ridstövlar eller ridskor med shortchaps samt godkänd 
säkerhetsväst. Långt hår skall vara uppsatt på lämpligt  

sätt så att nacken är fri. Dessutom krävs långärmad skjorta eller tröja, för övrigt normal ridklädsel. 
Högre krav på klädsel gäller vid klubbmästerskap (se under resp. avsnitt). Aktivitetsansvariga ser till 
att klädkraven följs och har möjlighet att hindra ryttare från att starta om denne inte följer ställda krav. 
 
Aktivitet anslås 
Aktiviteterna meddelas terminsvis på anslagstavlan, på klubbens hemsida och på Facebook. Inför 
varje aktivitet ges en mer detaljerad information av ansvariga för aktiviteten. Anslaget ska innehålla 
uppgift om tider, kategoriindelning för deltagare, senaste anmälningsdag, tid och plats för lottning, ev. 
avsteg från Regelboken o.s.v. Anslag bör sitta på anslagstavlan, på Facebook samt om möjligt på 
hemsidan cirka 10 dagar före aktiviteten. 
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3 Bestämmelser för klubbmästerskap, KM 
 
Klubbmästerskapen på Ågesta genomförs av ÅgRK och är en av klubbens lördagsaktiviteter.  
   
3.1  KM I DRESSYR 
KM i dressyr genomförs en gång per år. För att få ställa upp i KM i dressyr skall ryttaren tidigare 
(under de senaste två åren) ha ridit minst ett dressyrprogram (LB för häst, LC för ponny) på Ågesta 
med godkänt resultat, d.v.s. uppnått minst 60 % av maximipoängen i det ridna programmet. Möjlighet 
att ansöka om dispens finns (se särskilt avsnitt under Lördagsaktiviteter). Medlemskap i ÅgRK är en 
förutsättning för deltagande. 
 
Ridskoleelever   
Ryttaren ska ha uppnått ridnivå H4–H5 eller P4–P5. 
 
Privatryttare 
Privatryttare kvalar inte till KM, men ska ha ridit en dressyrtävling (LB för häst, LC för ponny) under de 
senaste två åren med godkänt resultat, dvs 60 %, t.ex. KM. Privatryttare får rida kval, men endast 
resultatet i finalen räknas. 
 
Instruktör 
Instruktörer deltar i privatklass om de tävlar på privat häst/ponny. Instruktör som avser att tävla på 
lektionshäst/ponny lottas tillsammans med övriga och deltar på samma villkor. 
 
Program 
Följande program rids: 
  
Kategori Kval        Final 
Ridskolehäst LB:1        LB:2 alt LB:3                                            
Ridskoleponny LC:2        LB:1 
 
Privathäst* LB:1        LB:2 alt LB:3 
Privatponny* LC:2        LB:1 

 
* Önskemål om annat program kan lämnas till 
tävlingsansvariga i samband med anmälan. 
Privathäst/ponnyklasserna kan, om ryttarna så önskar 
eller tävlingsansvariga så beslutar, anordnas så att 
alla ekipage tävlar i samma klass och rangordnas då 
utifrån uppnått %-tal oavsett ridet program. 

 
Kvalificering (gäller inte privatryttare) 
Två uttagningstävlingar (kval) rids. Ryttare får bara delta i ett av kvalen för att kvalificera sig till final. 
Både kval och final räknas vid KM, men resultatet i finalen väger tyngre vid sammanräkningen. 
Ryttaren måste välja olika häst/ponny i kval och final. Från varje kvalomgång går de 6 främst 
placerade vidare till final. För att placera/kvalificera sig måste man ha ridit godkänt program.  
 
 
Final 
Kvalificerade ryttare anmäler sig till finalen och lämnar då önskemål om häst/ponny. Obs. att du inte 
får rida samma häst i finalen som i kvalet. Lottning sker senast en vecka före finalen.  
 
Placering 
Placering i KM sker enligt tävlingsreglementet (TR). Resultatet räknas samman från kval och final med 
utgångspunkt i ryttarens placering. Finalplaceringen väger tyngre. Varje placering ger 
belastningspoäng av olika grad. En förstaplacering i final ger 1 poäng, en andraplacering 2 poäng osv. 
En förstaplacering i kvalet ger 1,5 poäng, en andraplacering 2,5 poäng etc. Observera att ryttarens 
belastningspoäng inte förändras om ryttare som kommit före henne/honom i kvalet inte ställer upp i 
final. Ryttarens belastningspoäng i finalen multipliceras med belastningspoängen från kvalet. Ryttare 
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med lägst belastningspoäng vinner. Vid lika poäng kommer den före som har bäst placering i finalen. I 
finalen utdelas pris till de tre först placerade, rosett till alla placerade ett vandringspris till vinnaren. 
 
Domare 
KM-final och om möjligt även kval döms av utomstående domare.  
 
Regler 
Samma regler som för övriga lördagsaktiviteter gäller.  
 
Klädsel 
Följande klädsel gäller i både kval och final: 
 

• klubbtröja (utan huva), klubbjacka eller ridkavaj  

• ljust i halsen  

• ridbyxor  

• ridstövlar alt. ridskor med shortchaps (i samma färg) utan fransar  

• långt hår ska vara uppsatt 
   
 
3.2   KM I HOPPNING 
 

KM i hoppning genomförs en gång per år. För att få ställa upp i KM i 
hoppning skall ryttaren tidigare (under de senaste två åren) ha ridit minst 
en godkänd (kommit i mål) banhoppning på Ågesta. Möjlighet att ansöka 
om dispens finns (se särskilt avsnitt under Lördagsaktiviteter). 
Medlemskap i ÅgRK är en förutsättning för deltagande. 
 
 
Klasser 
Följande klasser rids: 
Styrelsen har dock möjlighet att slå ihop klasser tex vid få antal deltagare. 
 
Kategori Kval Final 
Privathäst 0,90 0,90 (lägst) 
Ridskolehäst 0,80 (högst) 0,80 (högst) 
Privatponny LD LD  
Ridskoleponny B 0,40 0,50  
Ridskoleponny C            0,50                   0,60  
Ridskoleponny D            0,60                   0,70 0,60 0,70 

 

 

 

  
Bedömning 
Hoppning i 2 faser, bedömning A:0/A:0. Med eller utan ny startsignal för fas 2. 
 
Ridskoleelever 
Ryttaren ska ha uppnått kunskap H4–H5 eller P4–P5. 
 
Privatryttare 
För att få delta i KM i hoppning skall ryttaren under de senaste två åren ha genomfört en hopptävling, 
t.ex. KM, med godkänt resultat (se ovan).  
 
Instruktör 
Instruktörer deltar i privatklass om de tävlar på privat häst/ponny. Instruktör som avser att tävla på 
lektionshäst/ponny lottas tillsammans med övriga och deltar på samma villkor  

 
Kvalificering  
Inga kvaltävlingar rids för närvarande i KM-hoppningen. Styrelsen kan ändra reglerna om antalet 
anmälningar ökar. 
 
Placering 
Se tillämpliga delar under samma rubrik under KM i dressyr.  
Godkänt 
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Domare och banbyggare 
KM i hoppning döms i möjligaste mån av utomstående domare. Utbildad banbyggare ska anlitas. 
 
Regler 
Samma regler som för övriga lördagsaktiviteter gäller.  
 
Klädsel 
Följande klädsel gäller: 
 

• klubbtröja (utan huva), klubbjacka eller ridkavaj   

• ljust i halsen  

• ridbyxor  

• ridstövlar alt. ridskor med shortchaps (i samma färg) utan fransar  

• godkänd säkerhetsväst måste bäras av alla ryttare till och med det år hen fyller 18 år 
 
 
 
 

3.3 KM I TERRÄNGRITT 
                      
KM i terrängritt genomförs en gång per år. För att 
få ställa upp i KM i terrängritt skall ryttaren 
tidigare (inom de senaste två åren) ha genomfört 
en godkänd hoppning vid tävling i klubbens regi 
alt. deltagit i KM i terrängritt med godkänt resultat 
samt ha deltagit i en särskild anordnad 
terrängträning i anslutning till årets tävling och då 
blivit godkänd av ansvarig instruktör. Anmälan till 
KM i terrängritt inbegriper deltagande i den 
särskild anordnade terrängträningen. 
Medlemskap i ÅgRK är en förutsättning för 
deltagande. 
 

 

 
Terrängritten (distans och hinder) anpassas i samråd med ridskolan till rådande mark- och 
väderförhållanden. Tempo och därmed också optimaltiden fastställs. 
 
Bedömning 
Varje avvikelse från optimaltiden ger 0,4 p/påbörjad sekund. I övrigt gäller bedömning enl. TR IV 
Fälttävlan. 
 
Ridskoleelever 
Ryttaren ska ha uppnått kunskap H4–H5 eller P4–P5. Terrängträningen genomförs på den häst/ponny 
som ryttaren är godkänd för start på. Ryttaren kan (om vald häst/ponny inte kan starta) få delta på 
annan häst/ponny vid terrängritten om hästen/ponnyn varit med på terrängträningen och efter 
godkännande av ansvarig instruktör. 
 
Privatryttare 
För att få delta i KM i terrängritt skall ryttaren tidigare (inom de senaste två åren) ha genomfört i en 
hopptävling (på Ågesta eller hos annan arrangör) eller ridit en fälttävlan/terrängritt med godkänt 
resultat. Privatryttare behöver inte delta i särskild terrängträning utan ansvarar själv för sin och 
hästens/ponnyns säkerhet och förmåga att genomföra tävlingen. 
 
Instruktör 
Instruktörer deltar i privatklass om de tävlar på privat häst/ponny. Instruktör som avser att tävla på 
lektionshäst/ponny lottas tillsammans med övriga och deltar på samma villkor. 
 
Placering 
Placering enligt tävlingsreglementet (TR). Det ekipage som ådragit sig minst antal straffpoäng (hinder 
och tid) vinner. I KM i terrängritt utdelas pris till de tre först placerade, rosett till alla placerade och ett 
vandringspris till vinnaren.  
 

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_40827/cf_559/TR_IV_Fa-ltta-vlan_2.PDF
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Domare 
Om möjligt anlitas utomstående domare.  
 
Regler 
Samma regler som för övriga lördagsaktiviteter gäller.  
 
Klädsel 
Följande klädsel gäller: 
 

• ridbyxor  

• ridstövlar alt. ridskor med shortchaps (i samma färg) utan fransar 

• godkänd säkerhetsväst (alla ryttare), ersätter kavaj/klubbtröja 

• långt hår skall vara uppsatt på lämpligt sätt så att nacken är fri 

• långärmad skjorta eller tröja  
 
Funktionär 
Alla deltagare ska ha med sig en funktionär över 18 år som är med under hela tävlingsdagen (gäller 
även den särskilda terrängträningen). Utan funktionär tillåts man inte delta. Funktionären behöver inte 
vara hästkunnig. 
 
 
3.4 STORMÄSTARE 
 

Varje år utses en stormästare (i ridskoleklass resp. 
privathästklass – häst och ponny räknas ihop i 
resp. klass) utifrån det sammanlagda resultatet 
från de tre KM-tävlingarna.  
 
Villkor 
För att bli stormästare måste ryttaren ha deltagit i 
både KM i dressyr, hoppning och terrängritt (med 
godkända resultat i resp. tävling). Sammanlagd 
placeringspoäng räknas (en förstaplacering ger en 
poäng, en andraplacering två poäng o.s.v.). 
Ryttaren måste inte ha gått till final i KM-dressyren 
(placeringspoängen räknas då som en 13:e-
placering). Vid lika poäng placeras den ryttare före 
som har högst placering i dressyren. Privatryttare 
måste ha ridit final (dressyr). Priset till klubbens 
stormästare delas ut årligen. 
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4 US-cupen samt Seniorcupen 
 
 
4.1 US-CUPEN 

 
 
Ungdomssektionen ordnar varje år US-cupen. För att få delta ska man vara under 26 år samt ha 
fullföljt ett dressyrprogram och hoppat en bana tidigare. US-cupen består av två delar, en dressyr- och 
en hopptävling. Ryttaren anmäler sitt intresse för att vara med, men väljer inte häst/ponny. Lägsta 
kategori för att kunna anmäla sig är P3+ respektive H3. Avgift tas ut för varje aktivitet för sig. 
Privatryttare startar i egen klass på egen häst/ponny. Medlemskap i ÅgRK 
är en förutsättning för deltagande. 
 
 
Val av häst/ponny och program/höjd 
Hästar/ponnyer fördelas vid en sluten lottning av US i samråd med instruktör utifrån en av ridskolan 
given hästlista. Ridskolehäst och ridskoleponny tävlar i separata klasser. Nivån på cupen är vanligtvis 
följande (diskuteras dock igenom med instruktörerna för varje aktuellt år om en ändring bör ske): 
 
Ponny:   LC:2 dressyr och 0,40 – 0,60 hoppning 
Häst:   LB:1 dressyr och 0,70 hoppning 
 
Hoppningen bedöms enligt följande ordning: fel, därefter stilpoäng (enligt stilbedömningsprotokoll) och 
sist tid. Ingen maxtid bör dock vara given. Från dressyren går de 12 främst placerade vidare till 
hoppningen, det krävs även att man uppnår minst 55 % i dressyren i US-cupen. Lottning för 
hoppningen sker efter dressyren har genomförts. 
 
Instruktör 
Instruktörer deltar i privatklass om de tävlar på privat häst/ponny. Instruktör som avser att tävla på 
lektionshäst/ponny lottas tillsammans med övriga och deltar på samma villkor. 
 
Placering 
Man placerar sig enligt TR både i hoppning och i dressyr, därefter läggs det totala resultatet ihop. 
Placering räknas ut på följande vis: Poängen från dressyren och hoppningen läggs ihop där ryttarnas 
placering i varje gren omvandlas till poäng. Förstaplacering ger en poäng, andraplacering ger två 
poäng o.s.v., därefter adderas placeringarna från respektive gren och ger en sammanlagd poäng. Den 
som har lägst sammanlagd poäng vinner. Om två eller fler ryttare uppnår lika poäng som resulterar i 
en förstaplacering i den totala cupen så räknas stilpoängen ihop med poängen från dressyrprotokollet. 
Av dessa rangordnas ryttarna i ordning med högst sammanlagd poäng först. 
 
Klädsel 
Ljust i halsen, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor/jodphurs med matchande chaps utan fransar. Inget krav 
på klubbtröja/kavaj. 
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4.2 SENIORCUPEN 
 
Ridklubben ordnar varje år Senior-cupen. För att få delta ska man vara minst 26 år samt ha fullföljt ett 
dressyrprogram och hoppat en bana tidigare. Senior-cupen består av två delar, en dressyr- och en 
hopptävling. Det går att delta som lag där en rider dressyr samt en hoppar. Ryttaren anmäler sitt 
intresse för att vara med, men väljer inte häst/ponny. Lägsta kategori för att kunna anmäla sig är H3. 
Dubbel kostnad för lördagsaktivitet gäller och ska betalas vid första tävlingstillfället. Privatryttare 
startar i egen klass på egen häst/ponny. Medlemskap i ÅgRK är en förutsättning för deltagande. 
 
 
Val av häst/ponny och program/höjd 
Hästar/ponnyer fördelas vid en sluten lottning av Ridklubben i samråd med instruktör utifrån en av 
ridskolan given hästlista. Nivån på cupen är vanligtvis följande (diskuteras dock igenom med 
instruktörerna för varje aktuellt år om en ändring bör ske): 
 
Häst:   LB:1 dressyr och 0,70 hoppning 
 
Hoppningen bedöms enligt följande ordning: fel, därefter stilpoäng (enligt stilbedömningsprotokoll) och 
sist tid. Ingen maxtid bör dock vara given. För att få starta i hoppningen så krävs det att man uppnår 
minst 55 % i dressyren i Senior-cupen.  
 
Instruktör 
Instruktörer deltar i privatklass om de tävlar på privat häst/ponny. Instruktör som avser att tävla på 
lektionshäst/ponny lottas tillsammans med övriga och deltar på samma villkor.  
 
Placering 
Man placerar sig enligt TR både i hoppning och i dressyr, därefter läggs det totala resultatet ihop. 
Placering räknas ut på följande vis: Poängen från dressyren och hoppningen läggs ihop där ryttarnas 
placering i varje gren omvandlas till poäng. Förstaplacering ger en poäng, andraplacering ger två 
poäng o.s.v., därefter adderas placeringarna från respektive gren och ger en sammanlagd poäng. Den 
som har lägst sammanlagd poäng vinner. Om två eller fler ryttare uppnår lika poäng som resulterar i 
en förstaplacering i den totala cupen så räknas stilpoängen ihop med poängen från dressyrprotokollet. 
Av dessa rangordnas ryttarna i ordning med högst sammanlagd poäng först. 
 
Klädsel 
Ljust i halsen, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor/jodphurs med matchande chaps utan fransar. Inget krav 
på klubbtröja/kavaj. 
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5 Att vara med på lektionshäst/ponny i lokala/regionala tävlingar 
 
Ågesta Ridklubb genomför varje år 1* samt 2* tävlingar (tidigare benämt lokal och regional nivå). TR 
gäller för dessa tävlingar. Ridskolan godkänner ekipage för deltagande. Medlemskap i ÅgRK är en 
förutsättning för deltagande. 
 
 

 

Anmälan 
Anmälan för alla kategorier sker i TDB enligt propositionen. För 
lektionsryttare gäller även att anmälan och val av häst/ponny skall ske i 
samråd med och vara godkänd av den egna instruktören eller av 
Ridskolan utsedd ansvarig instruktör.  
 
Klädsel 
Klädsel enligt TR för respektive gren. 
 

 
Avgift 
Avgifter för anmälan och licens betalas i Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas, TDB.  
 

 
 

 

 

https://tdb.ridsport.se/
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6 Material 
  
Ågesta Ridklubb har för sina medlemmars räkning hindermaterial och annat material.  
 
 
Hinder- och övrigt material  
Den/de som ansvarar för en aktivitet eller privatryttare som lånat material ansvarar för att detta ställs 
tillbaka på sin plats i god ordning. Underhåll, målning och reparationer utförs av klubbens medlemmar 
vid anordnade tillfällen. 
 

 

 
7 Terrängbanan  
 

Terrängbanan är ett av ridskolan anlagt område för ridning och träning. Marken arrenderas och sköts 
av Ågesta Gård & Ridskola.  
 
 
Material och ridning på Terrängbanan 
Terrängbanan används för träning och tävling i ridskolans eller klubbens regi. Klubben ansvarar för 
underhållet av hindren på terrängbanan. 
 
Säkerhetsföreskrifter 
All ridning, utöver planerad lektions-, tränings- och tävlingsridning skall ske med en av Ågesta 
Ridskola godkänd tränare. Avlastning och parkering skall ske vid ridskolan. Minst en person utan häst 
skall närvara vid träning. Fungerande mobiltelefon skall finnas på plats. Godkänd ridhjälm och 
säkerhetsväst skall bäras av ryttare. 
 
 
Om olyckan är framme ring 112 (SOS-alarm) och ange om möjligt GPS-koordinatorerna, annars 
kan numera SOS-alarm pejla varifrån man ringer när man ringer från en mobiltelefon.     
 
 
 
 

 
 

 


