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BLÅBÄRSHOPPNING 
Inbjudan till SRS ungdomssektions klubbtävling i hoppning 

för ponny och häst på Jutagården den 4 juni 2017. 

 

 
Tävlingen är först och främst riktad till dig som är orutinerad, för dig som aldrig tävlat eller dig som tävlat 

vid enstaka tillfällen. Barn eller vuxen. Det kommer att erbjudas lite extra hjälp och coachning till de 

oerfarna ryttarna. Det kan kännas både tryggt och skönt om det är första gången man deltar i en tävling. 

 

Övriga medlemmar (privatryttare/ridskoleryttare med mer tävlingserfarenhet) får givetvis också vara med. 

Ett bra tävlingstillfälle för dig som vill ha extra banhoppningsträning. 

 

1. Tävlingen är en klubbtävling och är därmed öppen för alla SRS:s medlemmar. Medlemskap kan lösas på 

plats. 

 

2. Anmälan: 

Deltagare i käpphästhoppningen har förtur. Övriga kan skriva upp sig på en anmälningslista i stallet som 

sätts upp inom kort efter käpphästhoppningen den 21/5. Hästlistan som visar vilka hästar som är lediga 

kommer upp på bloggen senast 24/5.  

3. Anmäl: häst, namn, telefonnummer, klass/klasser och en funktionär. Privatryttare kan även anmäla sig 

via mail till linn.claesson.saba@gmail.com 

Ridskoleryttare måste prata med sin ridlärare innan man anmäler sig angående häst och höjd. 
 

4. Anmälningstiden utgår fredagen den 2/6 19:00. Efteranmälan kan göras i mån av plats till 

linn.claesson.saba@gmail.com 

 

5. Varje ryttare som anmäler sig måste även anmäla en funktionär som kan stå till tjänst vid behov för olika 

uppgifter. (Funktionären kan vara en kompis, ett syskon, en förälder osv.) Uppgifterna kan vara t.ex. in 

och utsläpp, bygga upp hinder om någon river, hjälpa till att höja mellan klasserna osv. Inget avancerat. 

 

6. KLASSER: Alla klasser, det vill säga klass 1-10 är clearroundklasser. 

 

7. Startavgiften är 100: -/start. Hästhyra för lån av ridskolehäst är 100: -/start. Alla avgifter betalas kontant 

på plats när du anmäler dig i sekretariatet senast 30 min före din klass börjar.  

 

8. Anmälan är bindande och för ej avanmält ekipage debiteras du hela avgiften! Avanmälan görs senast 

fredagen den 2/6 kl. 12:00. (Detta för att vi skall ha en möjlighet att ringa in reserver.) 

 

9. RESERV: På ridskolehäst finns möjlighet att anmäla sig som reserv. Prata med din ridlärare. Det finns 

en reservlista i stallet där man kan skriva upp sig. Vi kontaktar dig om någon avanmäler sig. Även som 

reserv krävs det att man pratat med sin ridlärare angående häst och klass innan anmälan. 

 

10. Funktionärslistor och startlistor kommer att publiceras på ridskolans blogg 

(www.blogg.jutagardensstuteri.se) och i stallet lördagen den 3/6. 

 

11. Tävlingen hålls utomhus i paddock. Framridning sker utomhus, paddocken kommer att delas av så att 

framhoppning sker utomhus. 

 

12. Enklare servering kommer att finnas på tävlingsplatsen. 

 

 



13. BANBYGGNAD sker dagen innan, lördag den 3/6 kl. 16.00. Vi är tacksamma om så många som möjligt 

kan vara med och hjälpa till. Föräldrar kan bygga banan medan ni gör i ordning hästen med rykt, puts 

och flätning inför tävlingsstarten. Kan man inte vara med att bygga fram vill vi gärna att man hjälper till 

att ta bort när tävlingsdagen är slut.  

 

14. Vid frågor kontakta Rebecka Herin (073 – 390 05 77) eller Julia Knopp (0722 – 10 14 33). 

  

15. MASKERAD! Under Blåbärshoppningen tävlar du om priser för bästa utklädning. Här gäller det att 

pynta, smycka och klä ut sig själv och sin häst. OBS: tänk på att inte ha någon utklädning som kan 

äventyra säkerheten. Prisutdelning sker vid dagens slut.  

 

 

Sekretariatet öppnar kl.7:30.  

Kl. 8:00 samlas alla för att gemensamt gå banan. Det är ett måste att vara med på om man inte har tävlat 

tidigare. 

Första start beräknas att börja kl. 9:00. 

      

                                          Ridskoleryttare     Egen häst 

9:00             Klass 1 Bomklass med ledare    Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter Klass 2 Bomklass utan ledare     Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter Klass 3 20 cm     Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter Klass 4 30 cm  Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter  Klass 5 40 cm     Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter  Klass 6 50 cm      Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter Klass 7 60 cm  Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter Klass 8 70 cm  Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter  Klass 9 80 cm  Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

därefter  Klass 10 90 cm  Clear round (100+100:-) (0+100:-) 

 

 

Varmt välkomna! 


