RYTTARMEDDELANDE
STUDENT-SM RIDSPORT 2022
UPPSALA 14-15 MAJ

Anordnas av Uppsala Akademiska Ridklubb (UARK) på Akademistallet i Uppsala
i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF).

ALLMÄNT
Efter två år med restriktioner ser vi fram emot att arrangera ett roligt SM som är öppet för
publik.
Arrangerande klubb är Upsala Akadmiska Ridklubb (UARK) i samarbete med Sveriges
Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR).
Tävlingarna kommer att genomföras på Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
(Akademistallet) i Uppsala. Vi önskar er alla hjärtlig välkomna.

TÄVLINGEN
Slutgilitga startlistor till dressyren kommer publiceras fredag kväll efter lottningen.
Alla startlistor kommer publiceras på UARKs hemsida:
https://www.uark.se/aktiviteter/student-sm%2525202016%252520i%252520uppsala.html
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 supportrar) ska registrera sig i sekretariatet vid ankomst
eller före eventuell start.
Alla deltagare ansvarar själva för att ha alla dokument redo vid ankomst
Vid registrering ska samtliga tävlande visa upp följande:
● Intyg som styrker medlemskap i förening 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.uark.se/aktiviteter/student-sm%2525202016%252520i%252520uppsala
.html
Goodiebags tilldelas samtliga deltagare i samband med registrering i sekretariatet.

TÄVLINGSPLATSEN
Tävlingen hålls utomhus på Akademistallet i Uppsala (UVFK).
Tävlingsbana dressyr: Utomhus, Sand, 20x60 m
Framridning dressyr: Utomhus Sand, 60x100 m
Tävlingsbana hoppning: Utomhus sand 80x60 m
Framridning/Framhoppning: Utomhus 20x60 m
Sekretariatet öppnar en timme innan första start och stänger en haltimme efter sista start.
Lunch serveras utan extra kostnad till deltagare båda dagarna, lunchen kommer serveras
mellan 11:30 -13:00. En cafeteria kommer även att finnas på plats.

TÄVLINGSREGLER
Där inget annat anges i SAIF:s tävlingsbestämmelser gäller i första hand SAR:s tävlingsregler
och därefter Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente I-V i tillämpliga delar.
På varje häst rider tre, alternativt två, tävlande där den ryttaren med bäst
procentsats/resultat per häst går vidare till nästa omgång, alternativt vinner. För att det ska
bli samma antal ryttare per häst i kvarts- eller semifinalen går, vid behov, en Lucky Loser
vidare från tidigare omgång. Detta är den tvåa som ligger närmast efter ettan på sin häst.
Lottning sker av både startordning och häst mellan de ryttare som ska starta i den aktuella
klassen. Ryttare från samma förening tävlar ej mot varandra på samma häst i den mån det
går att undvika. Tävlingsledningen fastställer startordningen vilken publiceras senast vid
visningen av hästarna och kan därefter ej ändras. Om ryttare sitter upp på fel häst medför
detta uteslutning, för lagryttare innebär detta uteslutning av hela laget.

TÄVLINGSKLASSER
Lördag 14 maj – Dressyr
Dressyrdomare:

Ulrika Pernler

LB:1 2019

Kort bana

Grundomgång

LA:1 2017

Kort bana

Semifinal

MSV B:1 2022

Lång bana

Final

Söndag 15 maj – Hoppning

Hoppdomare, stildomare och banbyggare:

Marie Leckström Roth

70 cm

A:Stil

Grundomgång

80 cm

A:Stil

Kvartsfinal

90 cm

A:Stil

Semifinal

110 cm

A:0

Final

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker till fots på tävlingsbanan efter tävlingen avslutats på söndagen. RF:s
mästerskapstecken delas ut till guld, silver och bronsmedaljörer i SM-klasser, se nedan.
Prisceremoni sker samlat på söndagen ca kl. 15:45. 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
Lag kombinerat dressyr &
hoppning

SM-klass

3 placerade

Individuell dressyr

SM-klass

9 placerade

Individuell hoppning

SM-klass

12 placerade

Lag dressyr
Lag hoppning
Individuell kombinerat

3 placerade
Sponsrad av HästNet

3 placerade
3 placerade

Hejarklackspris:
Domare: SAIF-representant
Hejarklackpris tilldelas den förening som främst bidrar med en trevlig stämning, hejar fram
sina ryttare och hjälper till under tävlingarna.

RESULTATRAPPORTERING
Resultat kommer rapporteras löpande på UARKs Hemsida:
https://www.uark.se/aktiviteter/student-sm%2525202016%252520i%252520uppsala.html

PROGRAM
Observera att tiderna är preliminära.

Fredag
18:30 Sekretariat öppet för anmälan
19:00 Årsmöte SAR
därefter lottning av grundomgången dressyr och hoppning

Lördag, dressyr
07:30 Sekretariat öppet för anmälan
08:15 Visning av hästar, grundomgång 1 (fem hästar)
08:30 Start grundomgång 1, dressyr
10:20 Visning av hästar, grundomgång 2 (fyra hästar)
10:45 Start grundomgång 2, dressyr
11:30-13:00 LUNCH
12:30 Lottning semifinalen
13:00 Visning av semifinal hästar
13:15 Start semifinal, dressyr
14:30 Lottning för finalisterna följt av visning av finalhästen
14:45 Start final, dressyr
15:30 Plocka undan staket och bygge av hoppbanan inför söndagen
19:00 SM-middag

Söndag, hoppning
07:30 Sekretariatet öppnar
08:15 Visning av hästar, grundomgång 1 (sex hästar)
08:30 Start grundomgång, hoppning, omgång 1
09:45 Visning av hästar, grundomgång 2 (sex hästar)
10:00 Start grundomgång, hoppning, omgång 2
11:45 Lottning kvartsfinal
11:30-13:00 LUNCH
12:15 Visning av kvartsfinalhästarna
12:30 Start kvartsfinal.
13:45 Lottning semifinal, följt av visning av semifinalhästarna
14:00 Start semifinal, hoppning
14:45 Lottning för finalisterna följt av visning av finalhäst
15:00 Start final, hoppning
ca 15:45 Prisutdelning

DISPENSER
Endast tävlingskommittén, eller annat organ med SAIF:s styrelses uppdrag, har tillstånd att
ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser. Dispensansökan ska göras på särskild blankett
som tillhandahålls av SAIF. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid tävlingen.
För dispensansökan, kontakta tävlingsansvarig på SAIF, adam.stigborn@saif.se eller
telefonnummer 076-695 85 96. Dispensblankett finns även tillgänglig i sekretariatet under
tävlingen.

ANTIDOPING
Som medlem i en förening ansluten via specialidrottsförbund (SF) till Riksidrottsförbundet
(RF) är du skyldig enligt RF:s regler att medverka i dopingkontroller, om du blir ombedd.
Kontrollerna kan äga rum när som helst och var som helst. De kan genomföras av
funktionärer från RF eller från nationell antidoping organisation i andra länder. De kan också
utföras av respektive internationellt idrottsförbund (ISF) eller på uppdrag av World Anti
Doping Agency, WADA. En kontroll innebär att du måste avge ett urinprov och/eller
blodprov. Kontrollerna utförs alltid av legitimerade funktionärer.

PROTESTER
Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten
grundar sig på. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse som
föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild
blankett som finns tillgänglig i sekretariatet under tävlingen.

BOENDE
Boende erbjuds till deltagarna på Fyrisskolan i centrala Uppsala. Boende är i klassrum och är
tillgängligt från kl 18.00 på fredagen den 13 maj och utflytt söndagen senast kl 13.00.
Anmälan och betalning sker separat från Studen-SM evenmanget. Länk till anmälan:
https://forms.gle/6bGsQuv9SEugoi8k9

SM-MIDDAG
På lördagskvällen 14/5 kommer vi hålla sittning med trerätters middag på Birger Jarl i
Uppsala. Enligt SAIFs riktlinjer kommer all dryck till middagen påkostas själv av
middagsgästerna i baren som är öppen under hela kvällen. Vi påbörjar våran kväll med
fördrink (eller kanske en shot?) hos våran sponsor Shotluckan som ligger på gåavstånd till
sittningslokalen. Det kommer finnas både alkoholfria och alkoholhaltiga drycker att välja på.
Anmälan och betalning sker separat från Student-SM evenmanget. Länk till anmälan:

https://forms.gle/4jzwE5FpPsTFRuLY7
Sista anmälningsdag lördag 6/5 kl 19.00
För de som vill avsluta kvällen på klubb på nation krävs gästkort till nationerna. Detta kostar
100 kr och vi kan hjälpa er fixa detta. Klicka i formuläret om du vill att vi fixar åt dig så
kommer mer info i bekräftelsemailet!

ÖVRIGT
Det kommer finnas begränsat med bord runt tävlingsbanorna så det är 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.
Domare, hästägare samt ridskoleinstruktör har rätt att avbryta en ritt. Domare för respektive
gren är namngiven ovan i detta ryttarmeddelande och hästägare samt ansvarig
ridskoleinstruktör namnges i programbladet som delas ut på tävlingsplatsen.
Ridanläggningen samt boendet är helt rök-, drog-, och alkoholfritt. Vi ber alla respektera
detta.

KONTAKT
Om ni har frågor, synpunkter eller funderingar, vänligen kontakta oss!
Tävlingledare Dressyr:
Elise Arnberg
E-mail: sekretariatansvarig.sm2022@outlook.com
Telefon: 0736228687
Tävlingsledare Hoppning:
Miranda Frestadius
E-mail: projektledare.sm2022@outlook.com
Telefon: 0761331471.
Kontaktperson Sveriges Akademiska Idrottsförbund:
Adam Stigborn
E-Mail: adam.stigborn@saif.se
Telefon: 076-695 85 96

ANLÄGGNINGEN
Adressen till tävlingsplatsen är:
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
Kvarnbo
752 65 Uppsala
Vägbeskrivning från boende till anläggningen:

Med bil:
● Starta riktning syd-väst på Luthagsesplanaden, kör 2.2 km
●

Sväng höger och fortsätt på Luthagsesplanaden, kör 481 m

● Fortsätt in på Enköpingsvägen (55), kör 1.6 km
● Sväng vänster in på Herrhagsvägen, kör 386 m
●

Du är framme

Med buss:
● Närmaste hållplatsen är ”Stenhagen” (endast gula bussar), annars är det ”Stenhagens
centrum” (endast gröna bussar).
● Gröna bussar
● Åk linje 5 mot Stenhagen, gå av/på vid hållplats ”Stenhagens centrum”
● Gula bussar
● Åk linje 108, 804 eller 848 gå av/på vid hållplats "Stenhagen " (vid väg 55)

