
Inbjudan 

Till att delta i LARKs Klubbmästerskap i hoppning 
och dressyr 2020 samt LARK-sittningen 2020!

Nu är det äntligen den tiden på året igen då vi ska utse vilken LARKare som blir årets 
klubbmästare i hoppning och dressyr! I samband med tävlingarna i år kommer vi även bjuda 
in till en sittning där vi firar årets prestationer och har trevligt. Det finns möjlighet att få 
försök till kvällens omtenta-kravall. All information om tävlingarna samt sittningen och 
kravall finner ni i denna inbjudan.  

Information klubbmästerskapen 

Vi kommer ha en hel tävlingsdag ute på Smedstad Ridsportcenter där vi inleder med 
hoppning för att sedan fortsätta med dressyren. Hästarna som kommer att användas är 
HSOABs lektionshästar. Man förväntas ställa upp som funktionär de tider då man inte rider. 
För att få tävla måste man vara medlem i LARK.

Hur anmälan går till finner ni längst ned i dokumentet. 

Snabb info om tävlingen 

Datum: 7 november

Plats: Smedstad Ridsportcenter 

Kostnaden för att delta är: 

Hoppning 225 kr  

Dressyr 225 kr  

Klasser: 

➢ Klubbmästare i hoppning 2020
➢ Klubbmästare i dressyr 2020
➢ Kombinationsmästare 2020



Hoppningen rids i 
följande omgångar: 

Grundomgången 60cm Stilbedömning 

Semifinal 70cm Stilbedömning 

Final 80cm Stilbedömning Rosett, hederspris 

Dressyren rids i 
följande omgångar: 

Grundomgången LB:1 2019
Final LA:1 2017 Rosett, hederspris 

Regler 

Vi applicerar SAR-TR under våra tävlingar och kommer därefter följa SvRFs TR. Mer om 
reglerna går att läsa på dessa länkar:  

SAR TR  

Ridsportförbundets TR 

Tillvägagångsätt 

En studentryttartävling går till på sådant sätt att varje ryttare blir lottad till en häst och en 
startordning. 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.  

Vinnare av kombinationspriset utses efter bästa placering i båda grenarna. 

Tävlingsledare: Caroline Korsfeldt

Speaker: Jani Jokinen

http://www.lark.nu/wp-content/uploads/2018/12/SAR-TR.pdf
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/tr/tr-2019/tr_i_2019_gemensamma_181008_enkelsidor-utskrift.pdf


Information sittningen 

Datum: 7 november

Plats: Kårhuset Kollektivet

Kostnad: 

Medlem: 305kr

Icke medlem: 325kr

Klädkod: Kavaj 

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn! 

Till sittningen har KM-deltagare förtur. Observera att man inte behöver vara medlem i LARK 
för att få komma på sittningen. Eftersom LARK är en SAIF-ansluten förening kommer endast 
alkoholfria drycker serveras till maten. Det kommer att finnas möjlighet att köpa dryck i 
baren för den som vill.  

Under sittningen kommer vi att dela ut årets utmärkelser samt hederspriser för dagens 
tävlingar.  

Anmälan sker via denna länk och gäller för både tävlingen, sittningen och funktionär: 

https://forms.gle/h2M9g3ZQPPenZHHf7 

Om ni har några frågor eller funderingar kring något av evenemangen så får ni gärna höra av 
er till någon av våra kontaktpersoner så ska vi svara på era frågor så fort som möjligt.  

Kontaktperson sittning: Jani Jokinen, aktivitet@lark.nu

Kontaktperson tävling: Caroline Korsfeldt, ordf@lark.nu

Ryttarmeddelande samt mer info angående sittningen kommer att skickas ut senast en 
vecka innan tävlingen.  

Vi hälsar er alla välkomna med er anmälan!

https://forms.gle/h2M9g3ZQPPenZHHf7



