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VÄLKOMNA
Hej och välkomna till Lund!
Vi i projektgruppen tycker det är väldigt roligt att ni alla är här och
vi hoppas verkligen att ni får en fantastisk helg.
Vi har planerat denna tävling i ganska precis ett år och oj, vilket
jobb det har varit! Vi lämnade Linköping fyllda med inspiration och
pepp efter ett väldigt välarrangerat engagemang. Det har sedan
dess varit både svett och tårar, skratt och uppgivenhet, gemenskap
och irritation. Ibland har det känts som att “det här går aldrig” men
nu står vi här med en fullt organiserad tävling och allt hårt slit har
varit värt det. För tro oss, vi har haft det väldigt kul på vägen!
Vi vill passa på att säga tack till våra samarbetsföreningar Lunds
Civila Ryttarförening, Sveriges Akademiska Idrottsförbund och
Svenska Akademiska Ryttarförbundet, våra sponsorer och alla som
deltar under helgen – hästägare, funktionärer, besökare, supporters
och ryttare. Utan er hade Student-SM här i Lund aldrig blivit av.
Nu ser vi fram emot av en helg fylld av roliga aktiviteter och
spännande tävlingar. Kom ihåg att njuta och att vi har ett finfint
supporterpris – så heja ordentligt! Full galopp framåt!

Varma hälsningar,
Projektgruppen för Student-SM i ridsport 2019

FREDAG ANKOMST
16.00 Välkomstlek
18.00 Middag
18.30 Allmän information och SAR
årsmöte

20.00 Lottning av startordning
grundomgång dressyr

21.00 Frivillig pubsamling

LÖRDAG DRESSYR
Domare: Charlotte Hamilton & Eva Andersson
08-09.30 FRUKOST
09.00 Visning av hästar grundomgång
09.30 Start grundomgång
11.30-13.00 LUNCH
12.00 Lottning av startordning semifinal
12.30 Visning av hästar semifinal
13.00 Start semifinal
14.45 Lottning av startordning final
15.00 Visning av häst final
15.30 Start final
18.30 Samling för SM-sittning
19.00 SM-SITTNING & lottning av startordning grundomgång
hoppning
22.00 Eftersläpp
22.30 Gemensam transport tillbaka
01.00 Gemensam transport tillbaka

SÖNDAG HOPPNING
Domare: Meta-Louise Månsson
Banbyggare: Lisa Henriksson
08.00-10.00 FRUKOST
08.30 Bangång
09.00 Visning av hästar grundomgång
09.30 Start grundomgång
11.10 Lottning av startordning semifinal
11.15 Bangång
11.30 Visning av hästar semifinal
12.00 Start semifinal hoppning
12.00-13.30 LUNCH
12.45 Lottning av startordning final
12.50 Bangång
13.00 Visning av häst final
13.30 Start final

14.30 Prisutdelning
15.00 Tävlingen avslutas

HÄSTAR
AHATS
Semifinal dressyr
Valack f. 1998
Ägare: Magnus Pfannenstill
Lite känslig men en riktig gentleman som alltid vill framåt
och alltid gör sitt bästa.
Spö/sporrar: Rids gärna med både sporrar och spö.

AL DIA CAPO
Grundomgång dressyr
Valack f. 2002
Ägare: Cecilia Levander
Ett arabiskt fullblod som står uppstalad på LCR. Positiv och
arbetsvillig häst som vill göra rätt. Känslig för vikthjälprna
och lätt i handen, kan vara tittig.
Spö/sprorrar: Kan ridas med både spö och sporrar. men rids
sällan med spöMaxvikt: 75 kg Maxängd: 180 cm

ARMANIS POMPAY

Grundomgång dressyr
Valack f. 2004
Ägare: Ann Ekelund
En mycket snäll häst utan några olater. Han kan stundtals vara
lite lat och bekväm av sig. Han vill gärna ha en mjuk och stilla
hand, mycket ben och säte.Var hingst länge och är en welsh
cob som vuxit över ponnymåttet.
Spö/sporrar: Bör ridas med sporrar samt gärna spö vid
framridningen.
Maxvikt: 70 kg Maxlängd: 170 cm

HÄSTAR
BALOUSCONI FLOWERFIELD
Grundomgång hoppning
Valack f. 2009
Ägare: Nina Simonsson
"Coco" är en häst med stor personlighet som vill göra
sina ryttare till lags. För bästa anridning rids han lite
utåtställd i svängarna, med mycket ben! Sitt stadigt i
sadeln och hjälp honom på bästa sätt så kommer han
hjälpa dig hela vägen runt. Han älskar att hoppa! Till salu.
Spö/sporrar: Kan ridas med spö.

CAPRI G
Grundomgång dressyr & grundomgång hoppning
Sto f. 2011
Ägare: Victoria Tidlund
Capri är ett 8 årigt sto efter Bravour ue Manhattan och
är ca 173 cm i mankhöjd. Har tävlat 130 som femåring.
Hon stannar inte på hinder men behöver ganska
mycket ben för att kunna komma rätt på hindret.
Spö/sporrar: Går bra att rida med både sporrar och spö.

CELINE FLOWERFIELD
Grundomgång hoppning
Sto f. 2006
Ägare: Nina Simonsson
Celine är en trevlig häst som kan tända till i hoppningen.
Kan vara tittig första gången inne på banan, rid vänligt
men bestämt så kommer det gå super. Håll alltid om, hon
är en häst som vill känna stödet från sin ryttare hela
vägen fram. Till salu.
Spö/sporrar: Kan ridas med spö.

HÄSTAR
DONATELLO

Grundomgång hoppning
Valack f. 2009
Ägare: Jenni Engstedt
Påhittig och trygg häst. Tycker det är otroligt roligt att
arbeta och hoppa. Har man bra tempo och skänklarna
kring så hoppar han allt. Kan hoppa stillastående om
tempot blir för dåligt/han vill titta på hindret, därför bäst
att låta honom se alla konstigheter innan man ger sig på
hindret. Hoppar även om avståndet blir knasigt.
Spö/sporrar: Rids med spö.

E WELLIE
Final hoppning
Valack f. 2009
Ägare: Annette Sjöstrand
"Ville" är 10 år, 173 cm, välriden och balanserad..
Lyssnar bra och är väldigt ärlig. Trots hans storlek kan
han ridas av både kortare som längre ryttare.
Spö/sporrar: Behöver sporrar (till skarpare svängar)
samt ett spö för att få framåtbjudning

EZMERALDA
Grundomgång hoppning
Sto f. 2008
Ägare: Elin Abrahamsson
Ezmeralda är pigg och glad, men med en räv bakom
varje öra. Hon kan vara lite tittig på vissa hinder, men
brukar hoppa allt om man ramar in ordentligt med
skänkel.
Spö/sporrar: Rids ej med sporrar.

HÄSTAR
FEROLO

Semifinal hoppning och grundomgång dressyr
Valack f. 2010
Ägare: Linda Westergaard
Ferry kom till ägaren i augusti 2018 från ett tävlingsstall
när han inte kunde prestera 1.60 utan började riva ut sig
på 1.30. Han älskar verkligen hoppningen men är även
villig att lära sig mer inom dressyren. Han kan vara lite slö
om han inte har någon motivation och kräver en del
skänkel för att komma fram.
Spö/sporrar: Rids med fördel med spö, sporrar är valfritt.

HILLS RACE

Grundomgång hoppning
Sto f. 1996
Ägare: Kajsa Thörneby (Stig Olsson)
Ett litet härligt sto som älskar att hoppa. Hon är snabbt
på hindren och man får inte bromsa upp henne för
mycket. Brukar alltid hoppa men tvekar hon så bara driv
på lite. Hon är tyvärr lite stark i munnen och kan ha svårt
att byta till höger galopp. Hon har lånats ut några år till
student-SM och även ett VM.
Spö/sporrar: Går bra med spö och sporrar (brukas ridas
med spö)

JAWISST T.H.

Grundomgång hoppning
Valack f. 2008
Ägare: Beatrice Westén
Älskar att hoppa och kan bli lite pigg och ökar gärna
mot hindrena. Kan vara något tittig och spänd ibland, ett
tips är att bryta mönstret genom att böja igenom
innersidan så han måste balansera upp sig själv och
fokusera på det istället. Kan bli lite stressad och nästan
stänga av om man går på för hårt, så försök lura honom
att göra det du vill istället om han är ofokuserad .
Spö/sporrar: Rids gärna med sporrar och spö men
använd dem med måtta.

HÄSTAR
KANADA SPELÄ
Grundomgång dressyr
Valack f. 2013
Ägare: Lisa Ullbors
En valack, 175 cm stor, utbildad LA dressyr. Hästens
mamma InGreedy Spelä har tidigare varit med på bl.a.
SRNC. Rör sig ganska stort men känns dock inte stor att
rida. Värms framför allt i trav och galopp och sen skritt.
Spö/sporrar: Kan ridas med sporrar och spö men går
väldigt bra utan sporrar.

TROOPERS LUCY PENNY
Semifinal hoppning
Sto f. 2012
Ägare: Annette Sjöstrand
Lucy älskar att arbeta och speciellt att hoppa. Hon kan
ha mycket överskottsenergi men bara ryttaren håller
sig lugn så löser det sig fint. Hon behöver en duktig
ryttare som kan balansera upp henne i svängarna.
Hon hoppar med mycket kraft och rygg så ryttaren
behöver sin balans. Hon tvekar inte på hinder men vet
inte ryttaren vad den vill så tar hon över.
Spö/sporrar: Rids idag med sporrar och fungerar bra
med det.

MY NUMBER ONE

Final dressyr
Valack f. 2010
Ägare: Lena Malmqvist
"Uno" som han kallas till vardags är en supersnäll häst
som älskar att umgås med människor (och andra djur).
Han är lite bekväm och gillar att gå i ett långsamt tempo,
men om du är kvick och alert som ryttare så kommer han
göra precis det du önskar. Uno är tävlad av Lena tom St
Georges och tränar rörelser tom Grand Prix.
Spö/sporrar: Rids utan sporrar men med spö.

HÄSTAR
NINJA
Grundomgång dressyr & grundomgång hoppning
Sto f. 2009
Ägare: Emma Thuresson
Ninja är ett sto med mycket personlighet och integritet.
Hon gör alltid sitt bästa. Hon lyssnar mycket på sitsen och
trots att det är en liten häst är det ganska mycket att rida.
Hon vill att ryttaren rider mjukt och stöttar henne.
Spö/sporrar: Kan ridas med spö.

NITTIÅTTAN
Grundomgång dressyr
Valack f. 1998
Ägare: Kajsa Thörneby (Per Michanek)
Nittiåttan är en gammal häckhäst, känd för att ha lite
dålig broms. Men som ”dressyrhäst” är det helt tvärtom,
han behöver hjälp att få igång motorn. Går ändå hyfsat
bra för att inte träna dressyr så ofta.
Spö/sporrar: Rids med fördel med sporrar och spö.

O´DHYM DU NOYER PRATS

Grundomgång dressyr
Valack f. 2002
Ägare: Emelie Renman Åquist Fodervärd: Andrea Savbäck
17-årigt årigt fransk halvblod som har tävlats både i
hoppning och dressyr, MSV :C dressyr med placering.
Rutinerad, samarbetsvillig och lugn herre. Kan bli något
bekväm om ryttaren ej tänker framåt tillräckligt.
Spö/sporrar: Rids med fördel med sporrar, ev. spö.
Foto: Channa Törnlund

HÄSTAR
PANDORA

Grundomgång hoppning
Sto f. 2011
Ägare: Stefan Frank
Pandora är ett svenskt halvblod. Ägaren är även
uppfödare och har tävlat henne i fälttävlan och
hoppning. Hon kan bli rädd för småsaker men hon är
mycket ärlig på hinder. Man måste sitta still och vara
lugn i sadeln annars drar hon lätt iväg. Rolig att rida går
lätt på tygeln.
Spö/sporrar: Spö kan man använda men inte sporrar.

SAGA
Grundomgång dressyr
Sto f. 2007
Ägare: Anders Wendt
Saga är energisk och arbetsglad. Hon är känslig,
men lättriden om man är noggrann med sitsen. Kan
lätt bli spänd men det brukar gå över om hon får
fokusera på något.
Spö/sporrar: Kan ridas med spö och korta rundade
sporrar, men ej nödvändigt.

SANTINA AF SIRE

Semifinal dressyr
Sto f. 2003
Ägare: Stina Holm
”Sani” är en fuxdam ut i hovspetsarna men om du
gör rätt gör hon rätt. Sani är tävlad med godkända
resultat upp tom MSV A och hon är mycket duktig på
alla tekniska delar. Sani kan vara tittig vid
domarbordet men det är bara att på ett sjyst sätt
lotsa henne förbi. Tänk på att vara rättvis och snabb i
din hjälpgivning!
Sporrar/spö: Ponnysporrar eller rullsporrar med slät
trissa och spö är tillåtet.

HÄSTAR
TANGLEWOOD ALFIE
Semifinal dressyr & semifinal hoppning
Valack f. 2000
Ägare: Beatrice Westén
Alfie är väldigt känslig och välriden, och en stjärna på
att hoppa. Tävlar 3* fälttävlan, så han tänker själv vad
gäller hinder och reder ut de flesta situationer så länge
du har en god grundgalopp. Han kan bli kort och
snabb i gången ibland, så prio ett är att få honom rund
och komma till arbete. Försök väga av kontinuerligt
stöd med skänklarna till en väldigt mjuk men stadig
hand.
Spö/sporrar: Rids med fördel med sporrar.. Använd
spö med försiktighet.

Stort tack till alla hästägare och alla deras fina
hästar!

TÄVLINGSREGLER
Student-SM i ridsport fungerar inte riktigt som vanliga tävlingar inom
ridsport. Hästarna tillhandahålls av arrangören och värms upp och
visas av icke-tävlande ryttare. Tre ryttare lottas på varje häst och varje
ryttare får ett fåtal minuters egen uppvärmning tillsammans med
hästen innan startsignal. Den ryttare med bäst resultat på varje häst
går sedan vidare till semifinal. I semifinalen möts alla
grundomgångens vinnare på nya hästar med en ökad svårighetsgrad.
Vinnarna därifrån går vidare till final och den med högst poäng där
står slutligen som segrare och svensk mästare.
I hoppningens grundomgång och semifinal bedöms ryttarna utefter
hur stiligt de klarar att ta sig runt banan. Ju snyggare ritt, desto högre
poäng. Om ett hinder rivs eller om hästen vägrar hoppa ett hinder blir
det poängavdrag. Finalen rids dock istället i ackumulatorhoppning,
vilket innebär att alla hinder är värda en viss poäng motsvarande
hindernumret. Det första hindret på banan är värt 1 poäng, det sjunde
hindret är värt 7 poäng etc. För varje hinder som ryttaren klarar utan
att hästen river eller vägrar tilldelas ryttaren hindrets poängvärde. Inför
det sista hindret på banan har ryttaren två möjligheter - att hoppa ett
vanligt hinder och få dess poängvärde som vanligt, eller att ge sig på
det svårare jokerhindret som ger dubbla poäng vid avklarande, men
som också ger lika många poängs avdrag om hästen river eller vägrar.
I dressyrens alla omgångar rider ryttarna ett antal rörelser i en
bestämd ordning där varje rörelse betygsätts mellan 0-10. Dessa
poäng räknas sedan ihop och målet är att samla så många poäng som
möjligt.
För utförligare tävlingsregler, se Svenska Akademiska Ryttarförbundets
Tävlingsreglemente för Nationella Studentryttartävlingar (SAR-TR).

LUNDS CIVILA
RYTTARFÖRENING
Vår samarbetspartner till detta Student-SM är Lunds Civila Ryttarförening.
Vi är otroligt glada över vårt samarbete med LCR då de ställer upp med
både anläggning, reservhästar och hjälp med organisering. Utan LCR så
hade inte Student-SM 2019 i Lund varit möjligt att genomföra!
LCR är en av Skånes största ryttarföreningar och grundades redan år 1946.
Ridskole- och träningsverksamhet pågår sju dagar i veckan så LCR har en
anläggning med många verksamheter igång samtidigt! Varje vecka så
kommer över 500 elever till LCR för att rida på någon av deras 30-tal
ridskolehästar.. Anläggningen omfattar två ridhus, medlemsstall för 39
hästar, ridskolestall för 41 hästar, två uteridbanor, samt gräs- och
grushagar av olika storlekar. Dessutom finns mötesrummet, kontoret,
köket och Teddys café.
LCRs mission är att, med stor respekt för människor och djur, erbjuda
utbildning i ridning och hästhållning för alla, oavsett ambitionsnivå och
förutsättningar.
Stort tack till LCR!

ANLÄGGNINGSSKISS

SPONSORER
Tusen tack till var och en av våra fantastiska sponsorer!

