
Skultorps Ryttarsällskap och Jutagårdens Ridskola inbjuder till en rolig och 
spännande höst där SRS medlemmar erbjuds fina möjligheter att rida dressyr 
och hoppning under tävlingslika förhållanden på lektionstid. Vi hoppas på 
stort intresse och ser fram emot kvällar och helgdagar på Jutagården med ett 
härligt gäng ryttare, medföljare och funktionärer. Hoppas du vill vara med! 

Tomtehoppet 
Tomtehoppet är höstens avslutningsaktivitet i projektet. Man får gärna klä sig 
och sin ponny/häst lite juligt så länge man inte använder något som gör det 
osäkert för hästen.  
  

Tomtehoppet 
SKULTORPS RYTTARSÄLLSKAP OCH JUTAGÅRDENS RIDSKOLA INBJUDER TILL

Häst och höjd 
Prata med din 
ridlärare om en 
passande ponny/häst 
och höjd för dig. 

Priser 
Möjlighet till 
deltagarrosett för alla. 
På Tomtehoppet rider 
man med de som 
hoppar samma höjd. 
Många priser delas ut. 
Mer info kommer. 

Projektstöd 2020 
Aktiviteten 
subventioneras med 
projektstöd från 
Ridsportförbundet.

DOMARE 
Fanny Nilsson och  

Frida Hansson.  
Banbyggare  

Fanny Nilsson 

PLATS 
Jutagården

COVID-19   
Aktiviteten genomförs 

enligt gällande 
riktlinjer. Mer specifik 

information om 
restriktioner lämnas när 

startlistan publiceras.

CAFÉ 
Kioskverksamhet med 

varm och kall dryck 
samt portionsförpackad 
fika finns att köpa i Café 

Krubban.

Måndag 14 december  



På Tomtehoppet kan man välja på att rida två 
olika klasser.  
Tomtehoppets Mitt i Prick: I bomklass - 30 cm 
rids en bana där man ska pricka så nära mitten 
som möjligt på varje hinder. Ju närmare mitten 
på hindret desto högre poäng. 
Tomtehoppets Inverkanshoppning: I klass 40 cm 
- 110 cm. 

Banhoppningen sker i ridhuset. Framridning/
framskrittning sker utomhus på ridbanan om 
väder och underlag tillåter. Framhoppning sker 
inomhus i grupp. För att genomföra aktiviteten 
behövs hjälp med enklare funktionärsuppdrag. 
Du som är med och rider har med dig en person 
som finns tillgänglig för detta.  

Så här gör du för att 
anmäla dig 
Grupper som i terminsschemat ingår för 
deltagande den aktuella dagen har förtur till 
att starta och deltar utan kostnad. Samtliga 
ryttare i dessa grupper ombeds fylla i pärmen i 
stallet och ange önskad häst, önskad höjd, samt 
namn på funktionär.  
Om man inte önskar delta avanmäler man sin 
plats i pärmen. (Därefter avbokar man sin 
lektion i Horsemanager och kan rida igen en 
annan lektion.) 

För dig som rider i annan grupp / dag och 
som gärna vill vara med så skickar du 
intresseanmälan om att delta till 
juta.anmalan@gmail.com 
I mailet anger du  
- Ryttarens namn 

- Hästönskemål (upp till 3 alternativ)  
- Önskad höjd 
- Namn på funktionär. 
Det kommer att vara begränsat med platser. Du 
får information om du tilldelats en start när 
startlistan publiceras. Om du ej tilldelas en start 
står du med som reserv. 

Startavgift för dig med egen häst är 150 kr.  
Startavgift (inkl hästhyra) för dig med 
ridskolehäst är 200 kr (ridlekis och 
nybörjargrupp) eller 250 kr (övriga grupper) för 
en start och 400 kr för 2 starter. Betalning sker 
genom faktura. 

Så här gör du för att 
avanmäla dig 
Om du blir sjuk eller av annan anledning 
behöver avanmäla dig gör du detta så snart som 
möjligt till juta.anmalan@gmail.com så hoppas 
vi kunna ge platsen till annan ryttare. Om din 
avanmälan sker efter att startlista är publicerad 
och det ej är möjligt att ta in reserv betalar du 
din startavgift. 

Om Inverkanshoppning 
Bedömningsklassen A:Inverkan innebär att du 
hoppar en bana med specifikt antal hinder. I 
första hand placeras ekipagen utifrån lägst fel på 
hinder. I andra hand sker bedömning enligt 
särskilt inverkansprotokoll där inverkansdomare 
bedömer 
- Häst och ryttare. Tempo, rytm och balans.  
- Häst och ryttare. Kommunikation. 
- Ryttare. Sits och position. 
- Eventuellt avdrag för ryttarens uppträdande.  
Maxpoäng är 30 poäng.

VIKTIGA DATUM 
TOMTEHOPPET MÅNDAG 14 DECEMBER: 
Måndagselever anmäler/avanmäler sig i pärmen senast 8 november.  
Övriga medlemmar intresseanmäler sig senast 2 december.  
Startlista och funktionärslista publiceras 6 december. 

TOMTEHOPPET


