
Så går det till att tävla  
 

Alla tävlar på sin nivå: Du kan tävla med eller utan ledare, med upphöjda hinder eller utan, i 
alla gångarter eller bara i skritt. Vill du rida själv men ha hjälp att komma ihåg banan går det 
också bra. Att tävla är kul men pirrigt och alla ska få genomföra det i sin takt och på sin nivå.  
 
Anmälan: Är bindande för betalning. Om du uteblir från tävlingen så sätter du utan anmodan 
in pengarna på SPKs konto och anger ”tävling dat XX” samt namn. Behöver vi skicka ut 
påminnelse så tillkommer 50kr per påminnelse. 
 
Hästar: Vi försöker att dela ut häst efter önskemål men vi kan inte garantera att du får någon av 
de önskade hästarna. Lita på vår kompetens att vi delar ut en passande häst till just dej.  
 
Utrustning: Sko eller stövel med minst 1cm klack är ett måste samt godkänd ridhjälm. Vill du 
rida utan ledare krävs säkerhetsväst!  
Hela och rena kläder ska man ju ha på tävling och gärna vit krage och en mörkare tröja över, 
för att göra sig extra fin. 
 
Samling: På utsatt tid. När ni kommer så tittar du tillsammans med en förälder på banskisserna 
som sitter uppsatta vid läktaren och vid stallplanen. När ni tittat på banskissen så tar ni med er 
en förälder och går banan tills ni kan den.  
Hästarna vill vara ifred för att ladda upp tills någon av oss instruktörer öppnar stallet. 
  
Ritten: Vi startar med klass 1. De som är anmälda till klass 1 börjar gå ut med hästarna kl. 
10.30 och första start beräknar vi till kl. 10.40. På tävlingsbanan finns en instruktör som 
presenterar ekipaget och hjälper till vid behov.  
På framridningen finns instruktör nr2 som organiserar uppvärmningen och upp och avsittning 
samt ropar upp om någon häst ska ut eller in i stallet. Följ dennes instruktioner!  En förälder 
ska alltid finnas på framridningen.  
När man ridit klart lämnar man över till nästa elev på medellinjen på framridningssidan.  
 
Parkering: Följ anvisningar och parkera tätt.  
 
Kiosk: Grillade hamburgare/veg hamburgare med bröd och tillbehör samt läsk, festis, fikabröd, 
kaffe, te finns till försäljning.  
Endast kontant betalning eller swish 
 
Väl mött!! 

                                                                                                         


