
 

 

 

 

 

  



ALLMÄNT 

Vi i LARK:s projektgrupp vill börja med att hälsa alla deltagare varmt välkomna till 

Student-SM i Ridsport 2021. Vi är otroligt glada att vi trots rådande omständigheter 

kan samlas i Linköping för att än en gång kora årets svenska mästare i studentridsport. 

För att vi ska kunna arrangera tävlingen är det av största vikt att vi tillsammans hjälps 

åt för att följa Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer. Vi ber därför alla 

som kommer att vistas på tävlingsplatsen att vara noggranna med handhygien, hålla 

avstånd samt att stanna hemma vid symptom på covid-19.  

TÄVLINGEN 

Tävlingen kommer att arrangeras utomhus på Smedstad Ridsportcenter.  

Startlistor kommer att publiceras på https://www.lark.nu/student-sm/ torsdag den 9 

sep. 

Sekretariatet öppnar en timme innan första start och stänger en halvtimme efter sista 

start. På fredagen kommer sekretariatet att vara öppet för registrering i samband med 

årsmötet.  

REGISTRERING 

Samtliga deltagare (tävlande och supporter) ska registreras i sekretariatet i samband 

med ankomst och före eventuell start.  

Vid registrering ska samtliga tävlande kunna uppvisa följande: 

• Intyg som styrker medlemskap i föreningen som representeras (medlemskort 

eller dokument undertecknat av ordförande där namn och personnummer finns 

med). 

• ID-handling 

• Giltigt studiebevis (kårlegitimation, Mecenatkort eller ett inskrivningsintyg). 

• Grönt kort (antingen det fysiska kortet eller uppvisande av utdrag från TDB hos 

Svenska Ridsportförbundet på mobilen eller utskrivet på papper). 

• Ridintyg utfärdat av SvRF - behörig instruktör. Mall för ridintyget finns att tillgå 

på hemsidan https://www.lark.nu/student-sm/. 

Goodiebags tilldelas samtliga deltagare i samband med registrering i sekretariatet.  
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TÄVLINGSKLASSER 

Lördag 11 september, hoppning  

Banbyggare: Victoria Lundberg  

Inverkansdomare: Madeleine Åström 

Hoppdomare: Therese Sköldbäck 

Klass IV Grundomgång  70 cm A:Stil 

Klass III Kvartsfinal  80 cm A:Stil 

Klass II Semifinal  90 cm A:Stil 

Klass I Final  110 alt. 100 cm * A:0 

* Klassens svårighetsgrad bestäms utifrån utbildningsnivån på finalhästen.  
 

Söndag 12 september, dressyr  

Dressyrdomare: Klara Martinsson 

Klass VII Grundomgång  LB:1 2019 Kort bana 

Klass VI Semifinal  LA:1 2017 Kort bana 

Klass V Final  LA:4 2019* Lång bana 

* Klassens svårighetsgrad bestäms utifrån utbildningsnivån på finalhästen. 
Finalhästen som är tänkt just nu kan inte gå msv, vi informerar om det blir ändringar 
kring finalprogrammet. 

PRISUTDELNING 

RF:s mästerskapstecken delas ut till guld, silver och bronsmedaljörer i SM-klasser, se 

nedan. Prisceremoni sker samlat på söndagen ca kl. 16:00. Vi önskar att alla ryttare 

som tävlat under helgen deltar under ceremonin av hänsyn till varandra och 

arrangören. Vi ser gärna att deltagarna kommer tävlingsklädda till prisutdelningen då 

fotografering kommer ske.   

Tävlingsklasser 

Individuell hoppning  SM-klass  12 placerade 

Individuell dressyr SM-klass  9 placerade 



Individuell kombinerat   3 placerade 

Lag kombinerat SM-klass  3 placerade 

Lag hoppning   3 placerade 

Lag dressyr   3 placerade 

Hejarklackspris  

Domare: SAIF-representanten Robin Hedquist 

Hejarklackpris tilldelas den förening som främst bidrar med en trevlig stämning, hejar 

fram sina ryttare och hjälper till under tävlingarna. 

SM-MIDDAG 

Under lördagskvällen den 11 september arrangeras en gemensam middag på 

Bakfickan, Strandgatan 2. Bord är bokat från klockan 19.00. Deltagarna ansvarar 

själva för transport till och från middagen. Vid frågor kontakta aktivitet@lark.nu eller 

studentsm2021@lark.nu.  

PROGRAM 

Observera att tiderna är preliminära. 

Fredag 

18:45 Sekretariat öppet för anmälan   

19:15 Årsmöte SAR 

xx.xx Gemensamt bygga hoppbanan 

Lördag, hoppning 

07:30 Sekretariatet öppnar 
08:15 Visning av hästar, grundomgång 1 

08:30 Start grundomgång, hoppning, omgång 1 

10:00 Visning av hästar, grundomgång 2 

10:15 Start grundomgång, hoppning, omgång 2 

12:00 Lottning kvartfinal 

12:00 LUNCH 

12:45 Visning av kvartsfinalhästarna  

13:00 Start kvartsfinal.  
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13:45 Lottning semifinal, följt av visning av semifinalhästarna 

14:00 Start semifinal, hoppning 

14:00 Fika serveras  

15:00 Lottning för finalisterna följt av visning av finalhäst 

15:15 Start final, hoppning 

15:30 Gemensamt plocka undan hinder och bygga dressyrstaket inför söndagen 

19:00 SM – middag  

Söndag, dressyr 

07:30 Sekretariatet öppnar 

08:15 Visning av hästar, grundomgång 1 (fem hästar) 

08:30 Start grundomgång 1, dressyr  

10:15 Visning av hästar, grundomgång 2 (fyra hästar) 

10:30 Start grundomgång 2, dressyr 

12:00 Lottning semifinalen 

12:00 LUNCH 

12:30 Visning av semifinalhästar 

12:45 Start semifinal, dressyr 

14:00 Fika serveras 

14:00 Lottning för finalisterna i matsalen följt av visning av finalhästen 

14:15 Start final, dressyr 

15:00 Plocka undan staket 

Därefter, Prisutdelning, utomhus 

ÖVRIGT 

Vi behöver hjälp på fredag kvällen att bygga fram hoppbannan. Är vi många som hjälps 

åt går det fort. 

Det kommer inte att finas läktare eller stolar runt bannan så om man vill sitta ner när 

man hejar fram sina lagkamrater är det bra att ta med filt eller stol.  

Supporters och tävlande kommer att serveras lunch och fika. Det finns ett café på 

anläggningen kommer vara öppen under helgen. Det finns en trappa upp vid 

huvudentrén. Kom ihåg att ta med egen vattenflaska med vatten i, vi kommer vara en 

bit bort från byggnaderna.  



 KONTAKT 

Om ni har frågor, synpunkter eller funderingar, vänligen kontakta oss! 

Tävlingsledare:  

Karin Björnson 

E-Mail: ordf@lark.nu 

Telefon: 073-779 74 97  

Kontaktperson Sveriges Akademiska Idrottsförbund:  

Adam Stigborn  

E-Mail: adam.stigborn@saif.se  

Telefon: 076-695 85 96 

VÄGBESKRIVNING 

Adress: Smedstad Ridsportcenter Ridsportallén 5 58597 Linköping  

Det går bussar ut till anläggningen Buss 17 stannar på hållplast Ortgatan alternativ 

buss 1 som stannar hållplats Hässelgatan som ligger lite längre bort. Det finns också 

fina utmärkta cykelvägar för den som har cykel. 
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