
Proposition för Upsala Akademiska Ridklubbs 
klubbmästerskap i hoppning och dressyr, med 
uttagning till Student-SM i Ridsport, söndagen  
den 18 & 25 mars 2018 
 

I samband med klubbmästerskapet sker uttagningen till Student-SM i 
Ridsport som i år igen går av stapeln i Linköping den 4–6 maj. Eftersom det 
var så lyckat förra året kommer klubbmästerskapet även i år vara förlagt på 
två helger. Grönt kort krävs inte för att delta i klubbmästerskapet, men krävs för att kvala till Student-
SM. Om du vill kvala till Student-SM måste du kunna uppvisa grönt kort under dagen för 
klubbmästerskapet. Om du väljer att kvala till Student-SM bör du också redan vid anmälning veta att 
du kan delta i Linköping för att inte ta upp en plats som någon annan kunde fått. 

På student-SM kommer studenter från hela Sverige för att tävla både i hoppning och dressyr på upp 
till MSV-nivå. Tävlingen hålls enligt student-ridsportens regler där deltagarna rider på hästar som är 
tillhandahållna av arrangören. Tävlingen sker i omgångar enligt ett "knock-out"-system där bästa 
ryttare på varje häst går vidare till nästa omgång. Under helgen knyts även kontakter med övriga 
studentryttar-Sverige och det brukar även hållas någon form av festlighet! Om man inte vill vara med 
och tävla under SM-helgen kan man komma med som supporter och slåss om det prestigefyllda 
hejjarklacks-priset!   

Klasser:   
Hoppning 18/3 
70–80 cm med stilbedömning 
Dressyr 25/3 
LB:3 2007 http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_39508/cf_559/L-tt_B3_2007.PDF 

Tävlingen  
Äger rum på Akademistallet med samling kl. 08.45. 

Hästar                                                                                                                                                       
            Tävlingen rids på ridskolans hästar, hästarna lottas ut till deltagarna på tävlingsdagen. 
Tävlingsledare  

Rebecca Malmlund (rebecca.malmlund@hotmail.com eller 072 363 20 80) 
Marika Traneus (marikatraneus@gmail.com eller 070 636 59 87) 

Startavgift                           
 280 kr/start, max 1 start per person och gren. * 

Anmälan                                                                                                                                                    
Anmälan sker via formulär och öppnar den 25/2 kl. 12.00 och stängs den 4/3 kl. 12.00. I 
anmälan anges vilken gren man helst vill rida, i mån av plats kommer man kunna delta i båda 
grenar. De som vill kvala till Student-SM har förtur, annars är det först till kvarn gäller! 

Klädsel 
”Hel och ren”. Godkänd hjälm och stövlar eller skor + shortchaps är obligatoriskt. 



Vid behov kommer ryttare tilldelas en funktionärsuppgift, vi förväntar oss därför att samtliga deltagare i 
mesta möjliga mån kan stanna under hela tävlingsdagen och att vi tillsammans hjälps åt för att få ett 
trevligt och roligt klubbmästerskap! 
Frågor besvaras av tävlingsledaren eller via ridning@uark.se 
Om du inte är tävlingssugen är du självklart varmt välkommen att heja på de startande på läktaren 
eller hjälpa till som funktionär! 

Varmt välkomna! 
 
* OBS! För att delta i uppsuttna aktiviteter måste du vara medlem i både UARK och UVFK. Betala in 
medlemsavgiften á 10 kr till UARK:s pg 57 72 42-1 och medlemsavgiften á 400kr till UVFKs pg 36 21 
58-8. Märk inbetalningen med student. 


