
Träningstävlingar våren 2020 
Under våren har vi planerat in några tillfällen för träningstävlingar i både hoppning och 

dressyr. Dessa tillfällen är öppna för föreningens alla medlemmar och möjliggör för alla 

som vill ha extra träningstillfälle under tävlingslika förhållanden. Ett perfekt tillfälle inför 

tävlingssäsongen drar igång. 

 

Måndag, v.7, 10/2 Träningstävling i dressyr 

Torsdag, v.7, 13/2 Träningstävling i hoppning 

Torsdag, v.11, 12/3 Träningstävling i dressyr 

Måndag, v.12, 16/3 Träningstävling i hoppning 

 

Tillvägagångssätt Dressyr: 

 Domare: Carina Andersson 

 Välj mellan valfritt dressyrprogram för både kort och lång bana. 

 Dressyrprogrammet rids i ridhus.  

 Framridning rids i delar av ridhus samt även utomhus på ridbanan om vädret och underlaget 

tillåter. 

 Ridskolehästar kan starta två gånger. 

 Preliminär starttid KL 17:00. Vi kan blanda olika program under kvällen. Du kan önska starttid om 

det är något speciellt som passar dig bäst. Ju tidigare tid du kan desto lättare är det att få sin 

önskade tid. Är det stort intresse samt att flera ekipage kan tidigare kan vi börja tidigare än 17:00. 

 För att genomföra denna aktivitet behöver vi hjälp med några enklare funktionärsuppdrag. De som 

är med och rider ska också ha med sig en person som finns tillgänglig för detta. 

 

Tillvägagångssätt Hoppning: 

 Banbyggare: Fanny Nilsson 

 Välj mellan valfri höjd från 40 cm upp tom 110 cm. 

 Välj mellan enbart bommar eller hinder med plank, grindar, vattenmatta etc. 

 Hoppbanan rids i ridhus. 

 Framridning utomhus på ridbana om vädret och underlaget tillåter. Framhoppning i grupper i 

ridhus. Alternativt så delas ridhuset av så framhoppning kan vara parallellt med hoppbanan. 

 Ridskolehästar kan starta två gånger. 

 Preliminär starttid 17:00. 

 Preliminär tidsplan är att vi börjar med bana med enbart bommar 40-110 cm därefter tar vi dem 

som vill hoppa bana med tex plank, grindar etc 40-110 cm. 

 Banbygge äger rum KL 16:00. Undanplock av banan ca KL 21:00 eller efter sista start. Rider man 

bland den första halvan av startfältet önskar vi att man är med och bygger fram. Rider man bland 

den sista halvan önskar vi att man är med och bär bort. 

 För att genomföra denna aktivitet behöver vi hjälp med några enklare funktionärsuppdrag. De som 

är med och rider ska också ha med sig en person som finns tillgänglig för detta. 

 

 



Kostnad 

 Ryttare på ridskolehäst: 

 Hoppning & Dressyr = 250:- för en start/dag. Vill du starta två ggr på en dag så kostar 

det 150:- för start nr två. Det innebär en total kostnad på 400:- för 2 starter.  

 

 Ryttare på egen häst: 

 Dressyr = 200:-/start 

 Hoppning 150:-/start 

Betalning görs via swish till 0708-444830 på plats. Betala i sekretariatet vid ankomst innan start. 

 

Anmälningsrutin 

 Prata med din ridlärare gällande häst och vilken höjd eller vilket dressyrprogram som kan vara 

lämpligt. 

 Anmäl dig via mail till juta.anmalan@gmail.com  Skriv: 

 Namn 

 Telnr  

 Höjd/Dressyrprogram 

 Är det hoppning anger du om du vill rida en bana med enbart bommar eller en bana med 

plank, grindar, vattenmatta etc.  

 Hästönskemål (1-3 st beroende på om du kan tänka dig att vara med på flera) 

 Funktionär (Namn på en person som följer med och kan finnas till hands för att utföra 

enklare uppgift, tex dörrvakt, höja och sänka hinder, etc. Uppgift och tider meddelas på 

bloggen senast två dagar innan tillfället äger rum. Det kan vara någon gång mellan 16:30-

21:00. Ni kan önska tid/uppgift i samband med din anmälan.) 

 Önskemål om starttid på dressyrtillfällena. De som önskar tidig tid har större chans att få 

sin tid. Ju tidigare vi kan börja desto lättare är det att ta emot många anmälningar. Tid för 

hoppningen beror på lite vilken höjd du ska hoppa samt om du hoppar enbart bommar 

eller bana med plank, grindar etc 

 Anmälan är bindande. 

 

 Är ni flera som önskar samma häst har Stallassistenter förtur. Därefter kommer de som rider två ggr 

i veckan eller är i någon form av tävlingssatsning. Därefter de som rider en gång/vecka. Är det flera 

på samma häst kommer vi lotta. 

 Anmäl dig gärna så snart som möjligt. För tävlingarna vecka 7 gör vi en första fördelning av 

ridskolehästarna för anmälningar gjorda senast 5/2 KL 18:00 och information skickas därefter ut 

vilken häst man är tilldelad. Anmälan är öppen för alla till 7/2. För tävlingarna vecka 11-12 gör vi en 

första fördelning av ridskolehästarna för anmälningarna gjorda senast 16/2 KL 18:00. Anmälan ör 

öppen för alla till 5/3. 

 Eftersom vi har begränsat med tid under kvällen kan det bli fullt. Först till kvarn gäller. 

 Inför träningstävlingen så kommer vi publicera en start och funktionärslista på vår blogg senast två 

dagar innan tillfället äger rum. www.blogg.jutagardensstuteri.se 

 

Övrigt 

 Rosetter finns att köpa i Café Krubban. 

 Cafeterian håller öppet under dessa tillfällen och erbjuder enklare fikaförsäljning. 

 Vid frågor maila Fanny fanny@jutagardensstuteri.se döp mailet till ”träningstävling”. 
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