
 

 

 

 

Ryttarmeddelande 
LARKmästerkapen 2018 

den 26 januari 2019, Smedstad Ridsportcenter. 

 
Tävlingsledare: Caroline Korsfeldt 
Speaker: Jani Jokinen 
Banbyggare: Emilia Edman 

Hopp/Stildomare: Cassandra Andela 
Dressyrdomare: Tove Frennberg 

 

Preliminärt tidschema 
Observera att tiderna som anges nedan är cirka tider och kan komma att ändras. 
KL VAD? VART? 

07.00 Samling (Obs! Ej akademisk kvart) Entrén 
07.15 Göra iordning hästar till grundomgången Stallet 
07.45 Framridning grundomgångshästarna - Hoppning Lilla ridhuset 
08.00 Grundomgång – Hoppning Stora ridhuset 
09.00 Lottning semifinal – Hoppning Cafeterian 
09.15 Framridning semifinalhästarna - Hoppning Lilla ridhuset 
09.35 Semifinal – Hoppning Stora ridhuset 
10.10 Lottning final – Hoppning Cafeterian 
10.20 Framridning finalhästen – Hoppning Lilla ridhuset 
10.35 Final – Hoppning Stora ridhuset 
11.00 Bortplockning av hoppbana, dressyrstaketsbygge Stora ridhuset 
12.30 PAUS (Lättare lunch kommer finnas att köpas i cafeterian) Cafeterian 
13.00 Framridning grundomgångshästarna - Dressyr Lilla ridhuset 
13.15 Grundomgång - Dressyr Stora ridhuset 
14.00 Lottning final - Dressyr Cafeterian 
14.00 Framridning finalhästen - Dressyr Lilla ridhuset 
14.20 Final – Dressyr  Stora ridhuset 
15.00 Undan plockning av dressyrstaket Stora ridhuset 
15.30 Prisutdelning Entrén 

 

 

  



 

 

Tävlingsklasser 

Klass V Banhoppning, grundomgång 0,60 m med stilbedömning 
Klass IV Banhoppning, semifinal 0,70 m med stilbedömning 
Klass III Banhoppning, final 0,80 m med stilbedömning 
Klass II Dressyr, grundomgång LB:1 2019 
Klass I Dressyr, final LA:1 2017 

 

Dressyrprogrammen finner ni här: 
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73451/cf_559/L-tt_B1_2019.PDF   

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_59411/cf_559/L-tt_A1_2017.PDF 

 

Regler: 
1. Vi applicerar SAR-TR under våra tävlingar och kommer därefter följa SvRFs TR. Mer 

om reglerna går att läsa på dessa länkar:  
https://docs.wixstatic.com/ugd/74b249_7f9e530ba5694025902cb1d6f71bb543.pdf  
http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/  
 

2. En studentryttartävling går till på sådant sätt att varje ryttare blir lottad till en häst 
och en starordning. Varje häst rids av 3 ryttare. Den ryttare med bäst resultat på 
respektive häst går vidare till nästa omgång där processen upprepas. I finalen går 
endast en häst med 3 alternativt 2 ryttare beroende på antal deltagare. Här lottas 
endast startordningen. 
 

3. Framridning kommer gå till på så sätt att alla har 5 min på sig från det att man kortar 
tyglarna att rida fram. Till hoppningen får man ett språng på varje 
framhoppningshinder.  
Speciella regler gäller för de som rider först i grundomgångarna. Då har man istället 
15 min på sig att värma upp sin häst.  
Det går bra att sitta upp direkt när man får sin häst men man får endast skritta på 
långa tyglar tills dess att man startar sin framridning. Det går bra att starta sin 
framridning tidigare men efter sina 5 min får man endast skritta hästen på långa 
tyglar. Tidtagning kommer de som rider samma häst få hjälpas åt med. Det är därför 
bra om alla ha mobil tillgänglig för att kunna ta tid.  
 

4. Lottningen kommer att göras gemensamt efter varje omgång. Lottningen till 
grundomgången har gjorts i förväg och kommer endast kompletteras med hästar i 
efterhand. Som startlistorna ser ut nu kan ni se vem ni kommer “dela” häst med. 
Vilken häst detta blir kommer lottas när LARK får hästuppgifterna från Smedstads 
ansvariga. 

  

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73451/cf_559/L-tt_B1_2019.PDF
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_59411/cf_559/L-tt_A1_2017.PDF
https://docs.wixstatic.com/ugd/74b249_7f9e530ba5694025902cb1d6f71bb543.pdf
http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/


 

 

Prisutdelning: 
Gemensam prisutdelning kommer att ske i slutet av tävlingsdagen. Efter att allt är 

undanplockat samlas vi i entrén för en mindre prisutdelning. 

 

 

Sittning 
1. Sittningen är på Flamman, i Gottfridsberg.  
2. Drop in från 18.30. 19.00 sätter vi oss till bords.  
3. Klädkod för kvällen är kavaj.  
4. Under sittningen kommer det serveras trerätters samt alkoholfridryck och kaffe. 

Baren kommer att vara öppen för den som vill.  
5. Efter sittningen kommer vi att stanna kvar på Flamman tills dess att de öppnar upp 

dörrarna för kvällen. Därefter är det eftersläpp på Flamman. 

 

Övrigt 

1. Startlistor 

Preliminära startlistor till grundomgången kommer bifogas i detta mejl samt läggas 
ut på vår hemsida, lark.nu. Dessa kommer att kompletteras med hästar. 

2. Mat under dagen 

Smedstad kommer att ha sin cafeteria öppen under dagen. Här finns möjlighet att 
köpa lättare lunch. Vill man finns även möjlighet att värma mat i deras cafeteria. 
LARK kommer ej stå för någon typ av servering. 

3. Funktionär 

Alla deltagare förutsätt hjälpa till som funktionärer. För mer info se separat bifogat 
funktionärslista. 

4. Betalning 

Sista betalningsdag är den 24e januari. Betalningen görs till något av följande: 
Plusgiro: 292682-2 
Swishnummer: 123 442 6730 
Märk din betalning med namn samt vad det är du betalar för.  
Ex. "LARK LARKUS, KM+Sittning" 

5. Vid sjukdom 

Skulle det vara så att man blir sjuk eller får förhinder kontaktar man tävlingsledaren 
så snart som möjligt, kontaktuppgifter finner ni nedan. Startavgiften återbetalas 
endast vid uppvisat läkarintyg. Detta skickas till kassor@lark.nu senast den 1 februari 
 
 



 

 

6. Kontakt 

Vid frågor och funderingar kontaktar ni antingen tävlingsledare eller sittningsanvarig 
beroende på vad er fråga gäller. Kontaktuppgifter finner ni nedan. 

 
Tävlingsledare: Caroline Korsfeldt tavling@lark.nu  0735 15 46 04 
Sittningsansvarig: Linn Krüger ridskola@lark.nu  0733 75 64 18 

 
 

Deltagare 

Felicia Barkrot Hoppning, Dressyr, Sittning 

Cornelia Lindberg Hoppning, Dressyr, Sittning 

Johan Byttner Hoppning, Sittning 

Julia Wennborg Hoppning 

Emilia Edman Hoppning, Dressyr, Sittning 

Louise Hansson Hoppning, Dressyr, Sittning 

Caroline Korsfeldt Hoppning, Dressyr, Sittning 

Ingrid Rylander Hoppning, Dressyr, Sittning 

Lina Åberg Hoppning, Dressyr, Sittning 

Jani Jokinen Sittning 

Josefine Ahlgren Hoppning, Dressyr, Sittning 

Daniel Westerling Hoppning 

Agnes Hylta Hoppning, Sittning 

Johanna Hedegård Dressyr, Sittning 

Kristin Carlsson Hoppning, Sittning 

Linn Krüger Hoppning, Sittning 

Frida Haugskott Hoppning, Sittning 

Johanna Hellström Hoppning 

Emil Andersson Sittning 

Rasmus Wetterhed Sittning 

Tove Frennberg Sittning 

Eveline Carlfjord Hoppning, Sittning 

Charlotte Henefalk Hoppning 

 

Stort tack till alla våra sponsorer! 
 

 

 

mailto:tavling@lark.nu
mailto:ridskola@lark.nu

