
Information om uttagningar till Student-SM Ridsport  
Med rådande smittläge bland både människor och hästar kommer uttagningarna 
till Student-SM i ridsport se annorlunda ut år 2021. Uttagningarna kommer ske 
som en form av en typ av mönstring, en träning som sker under bedömning. I 
dressyren rids programdelar medan i hoppningen hoppar vi linjer eller bana. En 
ridlärare kommer hålla i lektionen och en domare kommer stå vid sidan. 
Bedömning gör utifrån de protokoll som finns lägst ner i dokumentet. 

Punkten som handlar om anpassning till hästen bedöms gemensamt av både 
ridlärare (som känner hästarna väl) och domare. Ridläraren har rätt att komma med synpunkter vad gäller 
övriga punkter i bedömningen, men domaren har sista ordet vad gäller allt (punkt 1-6 samt 8 i hopp-protokollet 
och punkt 1-9 samt 11 i dressyrprotokollet) förutom punkten om anpassning till hästen (punkt 7 i 
hopprotokollet och punk 10 i dressyrprotokollet).  

Förtur kommer även att ges till de ryttare som vill kvala till Student-SM men i mån om plats öppnas träningarna 
för övriga deltagare. För att starta student-SM behöver grönt kort samt vara student, 
forskarstuderande/doktorand eller avlagt eftergymnasial examen under samma kalenderår som tävlingen 
avgörs. 

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. Läs mer om reglerna som gäller på student-SM i Svenska Akademiska Ryttarförbundets 
Tävlingsreglemente för Nationella Studentryttartävlingar (SAR-TR) https://6b8e7157-16bd-43fd-b523-
b6eb0697e59f.filesusr.com/ugd/74b249_ec34ed82e975434d8eae025e12c4945d.pdf  

Under helgen knyts även kontakter med övriga studentryttar-Sverige och det brukar även hållas någon form av 
festlighet!  

Träningarna   

Äger rum på Akademistallet  

Dressyr 9 Maj förmiddag  

Hoppning 16 Maj förmiddag 

Domare  

Dressyr instruktör: Anna-Karin Palm 
 Dressyrryttartest: Charlotta Ingvarsdotter 

Hoppning instruktör: Anna-Karin Palm  
 Hoppning domare: Anna Sjöström  

Hästar                                                                                                                                                                    
 Träningen rids på ridskolans hästar, efter halva passet byts hästar. Hästarna lottas ut till deltagarna.  

Tävlingsledare  

Elise Arnberg och Elsa Rimhagen (tavlingledare@uark.se eller 073 622 86 87) 

Startavgift                                                                                                                                                  

https://6b8e7157-16bd-43fd-b523-b6eb0697e59f.filesusr.com/ugd/74b249_ec34ed82e975434d8eae025e12c4945d.pdf
https://6b8e7157-16bd-43fd-b523-b6eb0697e59f.filesusr.com/ugd/74b249_ec34ed82e975434d8eae025e12c4945d.pdf


 300 kr/träning, maxantalet startande är 12 st i varje disciplin.  

Anmälan                                                                                                                                                    

Anmälan sker via formulär och öppnar den 24/4 kl. 12.00 och stängs den 1/5 kl. 23.59. De som vill kvala 
till Student-SM har förtur, annars är träningen öppen för alla! Det är först till kvarn gäller! 

Klädsel 

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

 

Vi uppmanar alla att följa de restriktioner för den rådande pandemin som finns och stanna hemma vid minsta 
uppvisande av symtom.  

Frågor besvaras av tävlingsledarna eller via tavlingsledare@uark.se 

Varmt välkomna! 

 

* OBS! För att delta i uppsuttna aktiviteter måste du vara medlem i UVFK, betala in medlemsavgiften a’ 400:- 
till bg 5280-6296 

 

  



Dressyrryttartest 2011(modifierat)  

      Maxpoäng --- 

Datum:…………………………  

Ryttare:…………………………………  

Häst 1/Häst 2:……………………………. 

Domare…………………………………  
  

  

  

Bed.gr.  

  Betyg 

Häst 1 

(max10,0)  

Betyg  

Häst 2 

  

Kommentar  

  
  
  

1.  

Lodrät sits  
Axel   
Höft   
Häl  

     

  
  

2.  

Balans  

Avspändhet   
Smidighet  

     

  
  
  

3.  

Överliv och mellandel  
Stadga   

Följsamhet, anslag i sadeln  
Placering i sadeln  

Rak rygg   
Avspändhet i axlar 

     

  
  

4.  

Skänkelläget  

Vinklar   
Slutet skänkelläge  

     

  
  

5.  

Huvudställning  
Blick   
Buret huvud  

     

  
  

6.  

Handställning  
Armens vinklar   
Avspänd buren hand  

     

  
  

7.  

Hjälpgivning  

Känsla för samverkan 

vikt – skänkel - hand  

     

  
  

8.  

Effekten  
Inverkan på hästen/ponnyn  
 

     

9. Ridvägar 

Korrektheten i uppvisningen 

(hörnpasseringar, ridningen 

mellan rörelserna, ridvägarnas 

   



följande) 

10. Anpassning till hästen 

Anpassningsbarhet till hästens 

förmåga och förutsättningar. 

Förmåga att framhäva hästens 

kapacitet och kvaliteer 

  Ridlärare tillsammans med domare  

bedömer 

11. Helhetsintryck  
Fokus  
Harmoni  

Samspel mellan häst och 

ryttare 

   

  

                                                     Summa  

   Betyg kan ges med halvpoäng  
(t.ex. 7,5)  

                                   

                                  Slutbetyg i procent  

    

  

 

 

  



Stilhoppningsprotokoll 

Datum…..….…………                                     Häst 1…………………………. 

Ryttare………………..                             Häst 2………………………….. 

Bedömningsgrupp 

1.Ryttarens sits över hinder – skänkelläge, överliv, blick 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

2. Ryttarens sits och balans mellan hinder 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

3.Ryttarens inverkansridning och effekten av inverkan 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

4. Ryttarens hand – känslighet och följsamhet 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

5. Tempo, rytm och hästens balans 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

6. Vägval 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

7. Anpassning till hästen – förmåga att framhäva hästens kapacitet och 

kvaliteer (Bedöms tillsammans med ridlärare) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

8. Totala bilden av ekipaget och dess samspelthet 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Poäng(0-10)   



  

Domarens underskrift______________________________________ Poäng:  

 

 

 

 

 

 


