
VÄLKOMNA TILL 
VÅRCUPEN 2018
En caprillitävling den 10 Mars 2018.                                                 

Första start kl 10:00.                                                                                   
Caprilli är en bana med olika dressyrmoment och olika 
hinderövningar.                                                                               
Vendelsö Ridskola

1. Anmälningstiden utgår onsdagen den 7 Mars kl 18:00.                                                           

2. Betalning sker via Swish till Ulrika Nogèn 070-873 87 70 eller i kontanta 
pengar. Helst jämna pengar önskas.Ridskolelever 350 och privatryttare 200

3. Krav för att få deltaga i Vårcupen( Caprilli 2)                                                          

● Medlemsskap i Österhaninge Ridsällskap.                                                                               
● Innehav av grönt kort eller ÖRS-kort.                                                                                      
● Reglementsenlig klädsel. Ridskor kräver shortchaps/leggings.               
Prydligt klädd.                                                                                                                
● Ridskoleelever behöver ha sin ridlärarens underskrift.                                                            
● Juniorer behöver sina föräldrars godkännande för att delta.                                                    
● Ryttaren ska ha med sig en egen funktionär.

4. Ryttaren ska ha med sig en egen funktionär. Detta gäller både 
ridskoleryttare och privatryttare. Funktionären är INGEN hästskötare eller 
åskådare till den tävlande. Funktionären hjälper till med arbetsuppgifter runt 
tävlingen: bygga bana, bygga dressyrstaket, skriva protokoll, vara in och 
utsläppare till ridbana, skriva domarprotoko l etc. Funktionärens namn, 



telefonnummer och mailadress uppges på anmälningslistan som sitter 
uppsatt bredvid propositionen på anslagstavlan.

5. Max en start per ekipage. Gäller även privatryttare. Ryttaren erhåller 
rosett och pris vid placering. Ingen ändring av ryttare och häst på 
tävlingsdagen. (Bara vid skada, sjukdom för hästen).

6. Ridskoleryttarnas anmälan sker på en lista i stallet (på anslagstavlan). 
Skriv upp 3-4 st önskemål på ponny eller häst. Man kan önska rida samma 
häst som sin kompis. Ridlärarna fördelar sedan hästarna rättvist till ryttarna. 
Ridskoleryttarnas funktionärers namn, ålder, telefonnummer och mailadress 
skrivs upp på lista som sitter uppsatt bredvid propositionen på anslagstavlan

OBS! Beridare från ridskolan som tävlar sina beridarhästar bedöms i poäng i 
samma klass som privatryttarna, men tävlar med ridskolehästarna i samma 
klass.

Privatryttarna anmäler sig till Ulrika Nogèn: Privatryttarnas funktionärers 
namn, ålder, telefonnummer och mailadress skickas via email till:  Ulrika 
Nogèn. Mailadress: ulrika.nogen@comhem.se. Mobilnummer: 070-873 87 
70.

7. Tävlingen äger rum i stora ridhuset 20x40 m bana  med collecting ring.           
2-3 st ekipage samtidigt. Framridning i lilla ridhuset. 5 st samtidigt i lila 
ridhuset. Framhoppning sker på hinder inne på caprilli banan. Domaren styr 
framhoppningen.

8. Samling kl 08:30 för genomgång,bygga bana. Första start kl 10:00 De 
första 7 ekipagen ska vara borstade och sadlade i tid för framridningen ca 30 
minuter före start.

9. Enklare servering kommer att finnas i Futten.

10. Förfrågningar till tävlingsledare Elisabeth Johansson:                 
Mailadress: fsw251@gmail.com eller  Mobil 070-5087055.                                                      

11. Klasser                                                                                                        
● Klass 1: Ridskoleponny 40-50 cm                                                                                            
● Klass 2: Ridskolehästar 60 cm                                                                                                  



● Klass 3: Privatponny 40-50 cm                                                                                                
● Klass 4: Privathästar 60 cm                                                                                                      

Bedömning Caprilli, stil, program och lydnad. Bedömning: Alla ekipage 
rider 2 rundor, oavsett fel, rivning i grundomgången. En grund 
omgång(runda 1) och en omhoppning(runda 2). Är ekipaget felfri ( 0 fel 
runda 1) då tävlar ekipaget om placeringsresultat med andra felfria (0 fel 
runda 1) i omhoppningen (runda 2). Alla ekipage går 2 rundor.                                    

12. Domare vårcupen:  Isabella Mongelli.                                      
Mobilnummer: 073-993 76 61. 

      Nu tävlar vi och har roligt med varandra och våra fina vänner hästarna. 
Efter ritten ger  vi hästen beröm och sköter  om hästar, därefter oss själva. Vi 
hjälper varandra, tävlar mot oss själva, varandra och har roligt .                       

Lycka till önskar Tävlingssektionen ÖRS!


