
KLASSER: 

Klass 3: 30cm öppen klass för alla som 

rider utan ledare. Alla får rosett! 

Klass 2: 40cm. För G1 och uppåt 

KM-klass för G1 och G2 

Klass3: 50cm. För G2 och uppåt 

KM-klass för G3 

Klass 4: 60cm. För G4 och uppåt 

KM-klass för G4 

Klass 5: LD (katB=60, KatC=70, 

KatD=80 

KM-klass för fodervärdar  

 

Klass 6: LC för privatekipage. Läs 

uppklassningsregler för KM-

deltagande.  

Klass 2-6 rids en grundomgång. De med 

0fel i grundomg får hoppa en 

omhoppning där idealtid gäller!  

Minst antal fel och närmast idealtiden 

vinner!   

Placerade i varje klass enligt TR med 

prisutdelning i slutet av varje klass.  

Efter klass 5 har vi prisutdelning för 

KM. 

Max antal startande under dagen är 

60st och man får starta 2gånger under 

dagen men bara 1 gång i KM 
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KM-regler 

Elever på ridskolans nivåer G1-G2 

hoppar 40 cm. 

Elever på ridskolans nivå G3 hoppar 50 

cm. 

Elever på ridskolans nivå G4 och uppåt 

hoppar 60 cm. 

Ryttare som är fodervärdar på någon av 

ridskolans hästar hoppar LD (eller högre – 

se uppklassning). 

Privatryttare hoppar LC (eller högre – se 

uppklassning). 

 

 

ANMÄLAN: 

Namn, ridgrupp, klass och 3 önskehästar 

Mail: anmalan@storvretaponnyklubb.se  

KOSTNADER: 

200kr/start 

170kr/start utanför KM 

-50kr för egen häst eller fodervärd den aktuella 

dagen 

 

Ridskoleelever som önskar starta högre klass än 

ovan angiven, gör en förfrågan till ridskolans 

instruktörer. 

OBS! Uppklassning gäller enligt följande: KM ska 

ridas i den högsta klass man har startat på 

lokal/regional tävling under de senaste 12 

månaderna T.ex: Har ekipaget ridit LB så hoppar de 

LB, osv. 

Åldersgränser enligt TR. Ev. överårig ryttare (från 

det år man fyller 14 år för B-ponny samt från det år 

man fyller 21 år för C- resp. D-ponny) kan ges 

dispens att delta under förutsättning att ekipaget ser 

proportionerligt ut. Ekipaget startar då en högre 

klass än deras ordinarie nivå. Fråga om dispens görs 

vid anmälan och Storvreta Ponnyklubb äger rätt att 

neka deltagande. 

 

Alla tävlar om samma KM-titel men på reglerade 

nivåer. Detta för att alla ska ha samma chans och 

för att vi på SPK inte vill göra skillnad på 

privatryttare och ridskoleryttare. En klubbmästare i 

hoppning koras av samtliga startade, oavsett klass. 

Vid upp till fyra starter utdelas endast guld, vid 5–8 

starter utdelas guld och silver, vid fler än 9 starter 

utdelas guld, silver och brons. Placeringarna 

fördelas utifrån minst antal fel och närmast idealtid i 

omhoppning. 

För att kunna bli placerad inom KM så måste 

ekipaget ha gått i mål. 
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Vilken nivå rider Du? 

Må 17.30 G2 

Må 18.15 G3 

Må 19.00 G3 

Ti 18.00 G2 

Ti 18.45 G1 

Ons 18.15 G1 

Ons 19.00 G3 

Onsd 19.45 G3 

Torsd 16.30 G1 

Torsd 18.00 G2 

Torsd 19.30 Special (över G4) 

Fred 16.30 G1 

Fred 17.15 Gstart 

Lörd 10.45 G1 

I klass 1 får även GRUNDGRUPPER starta!!  

VARMT VÄLKOMNA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


