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Projektledare: Tove Stattin, sm2018@lark.nu, 070 4580352 
Tävlingsledare, dressyr: Frida Haugskott, 0702345948 
Tävlingsledare, hoppning: Jet Verheij, 0739355172

Kontaktperson Sveriges Akademiska Idrottsförbund: 
cecilia.vastgard@saif.se, 070-3305481

www.studentidrott.se/ridsport

Kolla in! Du kan följa 

tävlingsresultatet Live!

www.LARK.nu

Förkortningar
ARKUM - Akademiska Ryttarklubben i Umeå
GARS - Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
LARK - Linköpings Akademiska Ridklubb
LARS - Lunds Akademiska Ryttarsällskap
TTH - Teknologer Till Häst
UARK - Upsala Akademiska Ridklubb
SAIF - Sveriges Akademiska Idrottsförbund
SAR - Svenska Akademiska Ryttarförbundet
KK - Kårhuset Kollektivet



Efter månader av planering, förberedelser och sena kvällar 
öppnar vi äntligen dörrarna till Smedstad Ridsportcenter och 
välkomnar varmt studenter från hela Sverige. Med stor entu-
siasm tog vi förra hösten på oss ansvaret att arrangera ännu 
ett Student-SM i Ridsport med ambitionen att göra ett redan 
fantastiskt event ännu lite bättre. Vi har många timmars ar-
bete bakom oss, timmar av slit som nu några månader sen-
are gjort oss till ett otroligt sammansvetsat gäng. Det känns 
nästan lite overkligt att helgen vi väntat så länge på äntligen 
är här, och nu ska vi bara njuta. Vi ska njuta en hel helg av 
hästar, hästsnack, spännande tävlingar och framförallt av 
gemenskapen. 

Åter igen, varmt välkomna till Linköping, till Smedstad och till 
Student-SM i Ridsport 2018!

Vi önskar alla deltagare stort 
lycka till, må bästa ryttare 
vinna. Nu kör vi! 

Bästa hälsningar 
LARK:s projektgrupp för 
Student-SM i Ridsport 2018 
genom Projektledare 
Tove Stattin

Äntligen! 



Dressyrdomare: Klara Martinsson 

07.30 Frukost serveras i matsalen
08.00 Visning av grundomgångshästarna i stora ridhuset
08.30 Start grundomgång, dressyr
11.30 LUNCH samt lottning i matsalen, följt av visning av  
            semifinal hästarna
12.15 Start semifinal, dressyr
13.30 Lottning för finalisterna i matsalen
14.00 Visning av finalhäst
14.15 Start final, dressyr
18.00 Buss från Smedstad till sittningslokalen
18.30 Fördrink på Kårhuset Kollektivet
19.00 SM – sittning på Kårhuset Kollektivet, lottning av  
            hoppningens kvalomgång samt lagryttarnas grundomgång  
            kommer genomföras någon gång under kvällen 
22.00 Sittningen slut, eftersläpp på Kårhuset Kollektivet 
22.30 Buss tillbaka till Smedstad för de som vill, vill man stanna  
            är det okej men då får man själv lösa transport tillbaka till  
            Smedstad. Telefonnummer till taxi och info om bussar  
            kommer finnas i sittningshäftet. 
03.00 Kårhuset Kollektivet stänger

Lördag - Dressyr 



07.30 Frukost serveras i matsalen
08.00 Visning av kvalomgångens hästar i stora ridhuset
08.30 Start kvalomgång, hoppning
10.00 Lottning för de individuella ryttarna i matsalen, följt av  
            visning av grundomgångshästarna
10.30 Start grundomgång, hoppning
12.00 LUNCH samt lottning i matsalen inför semifinalen
12.30 Visning av semifinalshästar
13.00 Start semifinal, hoppning
14.00 Lottning för finalisterna i matsalen följt av visning av  
            finalhästen
14.15 Start final, hoppning
15.00 Prisutdelning, utomhus

Lunchtiderna är endast satta som ett riktmärke. Cafeterian och 
lunchserveringen är öppen mellan 11.30 och 13.30 både lördag 
och söndag.

Banbyggare och Inverkansdomare: Helen Bizotto 
Hoppdomare: Susanna Rosen

Söndag - Hoppning 



Hästar

Alcazar
Final hoppning
Ägare: Liselotte Nyström
Valack född 2005 e. A-dur – French Groom xx som 

är uppfödd av familjen Nyström. ”Allan” är en rolig 
häst att rida, han är pigg utan att bli för het och blir 

aldrig trött på att göra allt han kan för sin ryttare. Han 
är tävlad upp till 120 cm men har nu inlett sin tävlings- 

karriär med 14-åriga dottern i familjen där de hittills 
hunnit starta 110 cm med fina resultat. 

Kan ridas med sporrar och spö, men går utmärkt att rida 
utan.

Amorita
Reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2005. Amorita var med på Student-SM 
2017 och presterade där tre snabba men stabila run-
dor. Detta är en pigg häst som gillar att hoppa. Nu har 
Amorita blivit ännu piggare och tycker ibland det är för 
kul att hoppa, kan ibland bocka av glädje och vara lite 
väl snabb. Därför är hon endast reservhäst i år. 
Kan ridas med korta sporrar, men ej spö.

Applejack Joe
Grundomgång dressyr & kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2009. ”Äpplet” är en energisk häst med 

härliga luftiga gångarter med mycket snygg sida.  
Behöver lite hjälp från ryttaren i övergångar där han  

jobbar på att bli starkare. Tycker hoppning är kul med inte 
så rutinerad i tävlingssammanhang så ryttaren behöver 

rama in väl och rida ända fram till hindret.
Kan ridas med spö och sporrar.

Spö är endast tillåtet vid framridning i dressyr, ej på tävlingsbanan



Bambina
Kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Bambina är ett sto född 1996 som är en väldigt 
rutinerad ridskolehäst. Troligen en av ridskolans mest 
okomplicerade hästar som hoppar jämnt och enkelt 
med såväl rutinerade som orutinerade ryttare. Kan ha 
svag framåtbjudning i dressyr, men vaknar till vid hopp-
ning. Bambina löser alla uppgifter så länge ryttaren ser 
till att hålla en bra galopp. 
Kan ridas med spö och sporrar.

Canterbury A 
Semifinal hoppning
Ägare: Emil Norman

Sto född 2004 e. Calido – Amour som till vardags 
kallas ”Sonja”. En framåt storhoppande häst som 

tävlat upp till 130 cm hoppning. Känslig men bussig 
häst som är ett nöje för ryttaren att rida. 

Kan ridas med sporrar och spö.

Codoz 
Semifinal dressyr & kvalomgång hoppning 
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Codoz är en valack född 2007 e. Ovidius – Vlockmar 
som såväl rutinerade och orutinerade ryttare uppskattar 
att rida. Välutbildad i dressyr, har tävlat upp till LA:3 och 
kan glänsa med en ryttare som tar fram hans framåtbjud-
ning. Codoz tar stora språng i hoppningen och hoppar bäst 
om ryttaren rider i fräscht tempo ända fram till avsprånget. 
Kan ridas med spö och sporrar.

Cornelius 
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola

Valack född 2001 e. Montgomery. Cornelius är en 
större modell av häst som är lättriden men känslig. 

Han har tidigare tävlat Msv dressyr och 120 cm 
hoppning. 

Kan ridas med spö och sporrar.



Darkella 
Grundomgång dressyr & kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2000 e. Dardel – Stanford.

Darkella är en av ridskolans mest okomplicerade 
hästar. Hon är en pålitlig ridskolehäst och med skicklig 

ryttare kan hon sticka ut ur mängden, hon har tävlat 
LB i dressyr med vinst och över 70 %. Darkella är väl-

balanserad, lydig och har lagom mycket framåtbjudning. 
Hoppar trevligt och enkelt. 

Kan ridas med spö och sporrar.

Desteny E.B 
Semifinal hoppning
Ägare: Stall Hästkullen
Sto född 200 e. Levantos – Chellano Z som är tävlad 
upp till 120 cm hoppning. Desteny är ca 165 cm och 
en framåt häst som ägs av Stall Hästkullen. Hon rids till 
vardags mycket av Stall Hästkullens praktikanter och är 
en mycket uppskattad häst att rida på. Desteny kan vara 
lite tittig, men räcker att ryttaren håller om så hoppar hon. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Fighter 
Grundomgång dressyr
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2012 e. Fantast – Cavalier som är en av rid-

skolans största hästar. Fighter är en trevlig häst med en 
stor luftig galopp. En fantastiskt rolig häst att rida som ger 

ryttaren en härlig känsla. Vill ha en ryttare som rider med 
små och renodlade hjälper. Behöver samtligt ridas framåt 

till en mjuk och stilla hand. Kräver ryttare med känsla för att 
komma till sin rätt. Student-SM blir Fighters första tävling.

Kan ridas med sporrar och spö.Fighter  
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola
Valack född 2000 e. Marwin – Falör som i sin ung-
dom tävlat till och med 120 cm i hoppning. Välutbil-
dad häst som är en mycket rutinerad ridskolehäst. Lat 
och behöver ha snabba fötter för att hoppa bra. Rider 
ryttaren framåt i bra tempo hoppar han stabilt.
Bör ridas med sporrar och spö.



Ganescha JG
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola
Sto född 2008 e. Tornesch – Kings Bonus är en liten 
häst men som vinner mycket mark. Känslig häst 
som behöver få trumma på i galoppen och få stöd på 
bettet.
Kan ridas med sporrar och spö.

Gravirs 
Grundomgång dressyr & kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter

Valack född 2004. Han är välutbildad och kan ”allt” 
i både hoppning och dressyr.. Vann senaste året ut-

märkelsen ”Årets ridskolehäst i dressyr i Östergötland” och 
vann Ridskole-KM i dressyr i överlägsen stil. I hoppningen 

trivs Gravirs bäst om ryttaren håller om, sitter still i språnget 
och på ett tryggt sätt visar honom vägen. Gravirs är känslig i 

munnen och vill att ryttaren rider med en lugn hand. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Gullabos Bristol  
Kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2005, New Forestponny som vuxit över 
ponnymåttet. ”Brisse” är välutbildad och en väldigt 
populär häst på Smedstad Ridsportcenter, han går allt 
från nybörjargrupper till inriktningsgrupper. När Smedstad 
Ridsportcenter skulle invigas var Bristol den första hästen 
att göra entré på anläggningen. Ryttaren behöver rida myck-
et framåt för att Bristol ska komma igång. 
Kan ridas med sporrar och spö. Jack  

Reservhäst dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter

Valack född år 2005 som är ganska ny ridskolehäst 
på Smedstad. Jack är okomplicerad i all ridning. Han 

har trevlig framåtbjudning när ryttaren ridit framåt 
och startat motorn. I hoppningen hoppar Jack likt en 

katt, han är spänstig och elastisk.
Kan ridas med sporrar och spö.



Kairo 
Final dressyr & grundomgång hoppning
Ägare: Karl-Fredrik Grönhagen
Valack född 2009. Stor och snygg häst. Spö & spor-

rar är ok. Mycket okomplicerad för ryttare som rider 
mjukt och följsamt. Har stora och jämna gångarter 

utbildad upp till MsvC dressyr. Hoppar snällt och 
okomplicerat, men kan bli stark om ryttaren inte rider 

ihop honom.
Kan ridas med sporrar och spö.

Kipra  
Grundomgång dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2003. En känslig häst för såväl ryttarens hjälper 
som omvärlden. Behöver ridas med mjuk och stadig hand 
samt mycket skänkel för att hon ska komma till sin rätt. Vid 
hoppning behöver ryttaren vara extra noga med att rama in 
och övertyga henne om att hon kan lita på sin ryttare.
Spö och sporrar är ok.

Livinga  
Kvalomgång hoppning & reservhäst dressyr
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Livinga är ett sto född 2005. Förutom att hon är en 

väldigt vacker häst är hon också fantastiskt snäll. Trevlig 
och arbetsvillig i dressyren. Livinga är känslig i munnen 

och vill ha en ryttare som rider med en lugn och stilla 
hand. Hoppar gärna men vill att ryttaren ramar in väl och 

rider med mycket ben. Trevlig att rida på hinder men kan ha 
en lite speciell teknik.  

Kan ridas med sporrar och spö.Lizzie   
Grundomgång dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2003. Lizzie är välutbildad i såväl hoppning 
och dressyr. I dressyr är Lizzie väldigt okomplicerad och 
lyhörd för ryttarens hjälper utan att bli för känslig. Hon 
kräver sin ryttare i hoppningen och kan stanna om ryttar-
en släpper stödet i handen eller sluta driva med benen. 
För att hoppa bra behöver ryttaren rida väl och ge henne 
bra distanser till hinder. 
Kan ridas med sporrar och spö.



Marcus
Reservhäst dressyr
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2006. Tycker inte om när andra hästar 
kommer för nära honom, så var extra noga med 
avstånd till Marcus på framridningen. Marcus behöver 
ridas med mycket ben och en stilla hand, kan vara svårt 
att få honom att ta stöd på bettet. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Maria Callas 
Grundomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter

Sto född 2004 e. Emmerton – Elcatero ox som är ny 
i jobbet som ridskolehäst men redan hunnit placera 

sig i Ridskolemästerskapet i hoppning. Innan hon kom 
till Smedstad Ridsportcenter har hon tävlat 100 cm i 

hoppning. En pigg liten häst som gillar att hoppa och är 
mycket enkel att rida på hinder. Kan bli lite ivrig om ryttar-

en rider oroligt, men trivs med att få gå bra tempo. Trots sin 
lilla storlek har hon en vägvinnande galopp. 

Kan ridas med sporrar och spö.
Munsboro Taz   
Reservhäst dressyr
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 1999. Taz är en av ridskolans mindre hästar. 
Han är en rutinerad gentleman som är väldigt rolig att 
rida. Han är pigg, framåt och känslig för ryttarens hjälper. 
Vid årets LARK-KM i dressyr var det Taz som var finalhäst, 
ett uppdrag han utförde med bravur.
Kan ridas med sporrar och spö.

Niko   
Grundomgång dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2010. En fantastiskt rolig häst att rida då 

han är framåt och positiv till allt arbete. Niko utvecklas 
mer och mer för varje vecka på ridskolan. Vill alltid göra 

rätt men orkar inte riktigt ännu bära sig i övergångar. 
Riktigt fin med rutinerade ryttare.

Kan ridas med sporrar och spö.



Piccolo  
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola 
Valack född 2006 e. Briar – Chapman. Piccolo har 

tidigare tävlat upp till 110 cm i hoppning. Vid förra 
årets Student-SM hoppade han i semifinalen. Piccolo 

är en taktmässig häst som hoppar väldigt trevligt. Han 
är lagom framåt men kan bli lite glad efter hindren. 

Kan ridas med sporrar och spö.

Porsche   
Semifinal hoppning
Ägare: Lena Norman
Valack född 2005 e. Poet – Magini är en mycket kapa-
bel häst som tidigare tävlat upp till 130 cm i hoppning. 
Pigg häst som hoppar mycket bra men behöver stöd från 
ryttaren för att komma till sin rätt. Kan vara något tittig men 
hoppar allt om ryttaren rider ordentligt.
Kan ridas med sporrar och spö.

Qalypso   
Kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Valack född 2007 e. Qalle. Har tävlat upp till 120 cm i 

hoppning innan han flyttade in på Smedstad Ridsport-
center för cirka ett år sedan. En lättriden häst i dressyr 

om man från början är noggrann med att rida honom fram 
för skänkeln. Väldigt okomplicerad häst som hoppar allt 

om ryttaren gör sitt jobb. I hoppningen behöver han ridas i 
balans med kraft på bakdelen för att komma till sin rätt. 

Kan ridas med sporrar och spö.

Sheeba Sue JG    
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola
Sto född 2009 e. De la Gardie – Power som är en rörlig 
häst med fina gångarter och hoppar väl. Begåvad häst 
som kan hoppa stort om ryttaren sätter bra tempo. 
Behöver väckas upp för att komma till sin rätt. Går till 
vardags i ridskoleverksamhet och är okomplicerad.
Kan med fördel ridas med sporrar och spö.



Springbank 
Semifinal dressyr & grundomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Stor valack e. Playtime – Irco Marco född 2007. För att 
komma till sin rätt och inte bli för hög i nacken behöver 
han ridas framåt med en stilla hand. Springbank har tävlat 
100 cm i hoppning. För att han ska bibehålla förvänd galopp 
i dressyren behöver ryttaren rida noggrant. Hoppar allt men 
kan vara lite tittig. Behöver ridas ihop och engageras. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Supreme 
Grundomgång hoppning
Ägare: Magnus Andersson Ridskola

Sto född 2009 e. Irco Marco – Maximus som är okom-
plicerad i allt. Uppskattad  ridskolehäst på Magnus 

Andersson Ridskola. Något markbunden galopp men vill 
alltid vara ryttaren till lags. Bussig häst som hoppar  runt, 

stort och vill gärna vara felfri. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Zhara   
Reservhäst dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2009 e. Carême (SWB) – Robin Z. Ny som lek-
tionshäst på Smedstad Ridsportcenter och tidigare tävlad 
till och med LB i dressyr. Trevlig häst som behöver ridas 
framåt med mycket ben för att komma igång och få igång 
motorn. Hoppar väl men även i hoppningen behöver ryttar-
en sätta upp ett bra tempo och rida ända fram till hindret. 
Kan ridas med sporrar och spö.

Zunki   
Grundomgång dressyr & kvalomgång hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Sto född 2008 som är positiv till allt arbete. Vid Stu-

dent-SM 2017 var det Zunki som levererade högst 
snittprocent i dressyrens grundomgång. Har mycket 

framåtbjudning men behöver bra ridning från ryttaren 
för att hålla jämn rytm. Blir pigg vid hoppning då hon ty-

cker det är väldigt roligt. Ryttaren behöver hjälpa till med 
stöd, rytm och balans mellan hinder. Zunki vill gärna ha bra 

eftergift i språnget.
Kan ridas med sporrar och spö.
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Fler Hästar

. .

Malva  
Semifinal dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Ebba Asplund

Ett sto född 2008, e. Bocelli - Opius som  har flertalet 
placeringar i MSVC och tävlar nu MSVB. En känslig 

häst som gillar att visa upp sig men kan sätta sig på 
tvären om det blir för mycket hjälper från ryttaren. 

Typiskt fuxssto. Oftast har hon mycket energi i kroppen, 
lyckas man ta vara på den går hon som en klocka

Kan ridas med sporrar och spö, men behövs ej.

Liberija   
Reservhäst dressyr & reservhäst hoppning
Ägare: Smedstad Ridsportcenter
Ett sto född 2004 som är importerad från Lettland 
e. Le Grand - Rituals. Kräver lätt hand och ganska 
mycket ben. Har tävlat lättare klasser dressyr och 
hoppning.
Kan ridas med sporrar och spö.



I augusti 2016 invigdes en av landets modernaste ridsportsanläggning-
ar. Smedstad Ridsportcenter byggdes för att skapa förutsättningar för 
bredden och på anläggningen bedrivs såväl ridskola som tävlingar upp 
till elitnivå. 

Ridskolan drivs av Haga Stall och Omsorg och i lektionsverksamheten 
finns cirka 50 välutbildade ridhästar och ponnyer. På ridskolan finns 
flera olika sorters lektioner att välja mellan: vanliga ridlektioner, inrikt-
ningslektioner i dressyr eller hoppning, privatlektioner samt ridlektion-
er för ryttare med funktionsvariationer. Ridinstruktörerna är utbildade 
och har egna tävlingsmeriter.

På anläggningen står Linköpings Fältrittklubb som arrangör till tävling-
ar och clinics. Varje år arrangeras flera tävlingar från klubb- till na-
tionell nivå. Under 2017 stod föreningen som arrangör för finalen av 
LiveArena Dressage Power Grand Prix Tour, en elittävling i dressyr som 
livesändes. Denna elittävling kommer arrangeras på anläggningen även 
2018.

Kipra, en av lektionshästarna 

på Smedstad Ridsportcenter, 

tillsammans med ridinstruk-

tören Malin Hansson, som 

tävlar upp till Grand Prix dressyr

Smedstad Ridsportcenter



Magnus Andersson Ridskola
I Raelstorp, 5 km söder om Linköping, driver Magnus Andersson Rid-
skola högkvalitativ ridutbildning i en liten skala. Det erbjuds skräd-
darsydd ridutbildning för den enskilda eleven, specialgrupper i både 
hoppning och dressyr, egen ridning på deras hästar samt möjlighet att 
få tävla hästarna. Ridning hålls i mindre grupper med endast upp till 
fem elever per grupp, för att kunna hålla en högkvalitativ ridutbildning.

Magnus Andersson Ridskola drivs av Magnus Andersson och Elin 
Evaldsson. Magnus har arbetat som ridinstruktör i närmare 40 år och 
drivit ridskola sedan 1996. Han är även A-banbyggare, C-tränare i hop-
pning och arbetar som ämneslärare Häst på Realgymnasiet. Elin har 
arbetat som ridinstruktör på Magnus Andersson Ridskola i över 20 år. 
Både Magnus och Elin har själva utbildat och tävlat hästar upp till 1.30 
m hoppning.

Magnus Andersson Ridskola har även hästuppfödning i mindre skala 
och har flera uppfödningar med meriter i svår hoppning. Bland annat 
hästen Chamie RTG som tävlat med placeringar upp till 1.50 m hop-
pning och nu tävlar framgångsrikt i Young Rider-klasser.

Under Student-SM 2017 lånades två semifinalhästar och en finalhäst in 
från Magnus Andersson Ridskola. Det var flera som höll andan när den 
storhoppande finalhästen Chandor RTG, Magnus  
Anderssons egen uppfödning, hoppade runt  
banan. Chandor RTG tävlar nu fram- 
gångsrikt upp till 1.45 m hoppning  
i Tyskland. Magnus Andersson  
Ridskola har sex stycken hästar med  
i Student-SM 2018.

Chamie RTG, en av Magnus 

Andersson Ridskolas  

framgångsrika uppfödningar



Student-SM i ridsport fungerar inte riktigt som vanliga tävlingar inom rid-
sport. Hästarna tillhandahålls av arrangören och värms upp och visas av ick-
etävlande ryttare. Tre ryttare lottas på varje häst, varje ryttare får fem minut-
er egen uppvärmning tillsammans med hästen innan start. Den ryttare med
högst poäng på varje häst går sedan vidare till en semifinal. I semifinalen 
möts alla vinnarna på nya hästar med en ökad svårighetsgrad. Vinnarna däri-
från går till en final och den med högst poäng där vinner SM-titeln.

I hoppningen hoppar ryttarna en bana och får poäng utefter hur stiligt de 
klarar att ta sig runt banan. Om ett hinder rivs eller om hästen vägrar hoppa 
ett hinder blir det poängavdrag. Följande gäller, i rangordning, för att urskilja 
vilken ryttare som har bäst resultat på varje häst och därmed kvalificerad till 
nästa omgång:

1.   Högst stilpoäng (summa poäng inräknat eventuella minuspoäng)
2.   Minst antal fel (minuspoäng)
3.   Snabbast tid

I dressyr rider ryttarna ett antal rörelser i en bestämd ordning där varje 
rörelse betygsätts mellan 0-10. Dessa poäng räknas sedan ihop och den med 
flest poäng vinner. Följande gäller, i rangordning, för att urskilja vilken ryt-
tare som har bäst resultat på varje häst och därmed kvalificerat sig till nästa 
omgång alternativt får den högre placeringen i finalen:

1.   Högst totalpoäng
2.   Högst totalpoäng för allmänt intryck
3.   Flest antal högsta poäng på programdelen (ej allmänt intryck), därefter
       flest antal näst högsta poäng osv.
4.   Om möjligt, omridning på annan häst
5.   Domarens val alt. lottning

Hur tävlingen går till
Regler



Karta över anläggningen
Obeservera att ridanläggningen samt boendet är helt rök-, drog-, och alko-
holfritt. Vi ber alla respektera detta. Besökare på anläggningen under helgen 
kan ha luftburen nötallergi. Med hänsyn till detta ber vi samtliga besökare 
och deltagare att INTE ta med sig eller köpa någon form av nötter. 



Sponsorer
Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer, tävlingen 
hade inte blivit densamma utan era bidrag!





Smedstad Ridsportcenter
Ridsportsallén 5, 585 97 Linköping
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