
 

Riktlinjer för Klubbmästerskapstävlingar inom Gotlands Ridsportdistrikt: 

Ett klubbmästerskap ska skapa gemenskap och härlig klubbkänsla både vid förberedelser och 
genomförande. Det är till för att utse klubbens skickligaste ryttare/kusk vid just det tillfället och äran 
får segraren/segrarna bära med sig ett helt år. Det ser lite olika ut i klubbarna vad avser 
arrangemangen. En del klubbar har KM i många discipliner medan andra kanske bara i en eller två. 

För att få starta måste ryttaren/kusken vara medlem i klubben och en person kan endast starta i KM 
för EN klubb. Medlem kan man vara i många klubbar men ryttaren/kusken måste välja en klubb för 
start. 

I övrigt vad gäller KM, vilka höjder i hoppning, vilka nivåer i dressyr o s v hänvisas till klubbarnas egna  

Wisby Ridklubbs KM regler: 

Hoppning 

KM är öppet för alla som är medlemmar 2022 och är man medlem i flera klubbar måste man välja 
vilken klubb man rider sitt KM för. Man kan bara delta i ett KM.  

Man behöver inte ha grönt kort eller licens för att delta men det är bra om man har med en kunnig 
medhjälpare. Samtliga hästar måste ha godkänd vaccination för att få starta.TR (Tävlingsreglemente) 
gäller i samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning. 

 

Ponnyekipage kan välja att starta LE-LB och ridhästar 0,80-1,10. Bedömningen är A:Da Capo 3 som 
rids i två omgångar. Först rider man en omgång och oavsett om man är felfri eller inte så rider man 
en omgång 2. I andra omgången ska ryttaren försöka rida på samma tid som i omgång 1. Den med 
minst fel och lägst tidsdifferens vinner. 

Häst/ponny får göra max två starter i samma klass men med olika ryttare, 

Man får även som ryttare delta med två olika hästar/ponnyer 

Vi utser en klubbmästare, en 2:a och en 3:a på ponny (alla ponnyer tävlar mot varandra oavsett 
kategori). 

Vi utser en klubbmästare för ponny och en för ridhäst. 1:a-3:e placerade får rosett och medalj och 
deltar på prisutdelningen till häst. Övriga deltagare får en rosett vid prisutdelningen. 

Plakett/statyetter delas ut på årsmötet. 

 

  

 



Dressyr med reservation att det kan bli ändringar  

KM är öppet för alla som är medlemmar 2022 och är man medlem i flera klubbar måste man välja 
vilken klubb man rider sitt KM för. Man kan bara delta i ett KM. Man behöver inte ha grönt kort eller 
licens för att delta 

 Samtliga hästar måste ha godkänd vaccination för att få starta.TR (Tävlingsreglemente) gäller i 
samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning. Dispens ges för 
klädsel, till exempel behöver du inte ha vita ridbyxor eller ridjacka/kavaj. 

 Alla tävlar mot varandra och högst procent vinner. 

Vi utser en klubbmästare, en 2:a och en 3:a på ponny 

Vi utser en klubbmästare, en 2:a och en 3:a på ridhäst 

Max en start per ryttare. 

Vi utser en klubbmästare för ponny och en för ridhäst. 1:a-3:e placerade får rosett och medalj och 
deltar på prisutdelningen till häst. Övriga deltagare får en rosett vid prisutdelningen. 

Du kan välja att rida LC, LB, LA och Msv C/B. Du får som lägst starta KM i en klass lägre än du tidigare 
tävlat i. Ex. har du startat LA får du starta KM i LB men inte i LC.  

 

  


