
Proposition för SIHS Käpphästkval 2022 
Sundsvall 

1. Sweden International Horse Show bjuder tillsammans med Svenska 

Ridsportförbundet, Mittsvenska Ridsportförbundet, Stiftelsen Friends, 

Coop och H&M in till tävling i käpphästhoppning.  

2. Tävlingen genomförs på köpcentrumet Birsta City den 19 november. 

Första klassen (klass 1) startar kl. 11:00. Se klassbeskrivningar nedan. 

3. Tävlingen är kostnadsfri för alla. Föranmälan krävs. 

4. Anmälan sker via denna LÄNK. 

5. Startordning sker via lottning. Startordning och ryttarmeddelande 

mejlas ut till den mejladress som angivits vid anmälan. 

6. Alla ryttare måste hämta ut nummerlappar i sekretariatet innan start.  

7. Resultatlistor från kvaltävlingarna kommer inte att publiceras eller 

skickas ut.   

8. Det finns möjlighet att låna käpphäst vid sekretariatet.  

9. Vid frågor, kontakta tävlingsledare Hanna Danewid 

hanna.danewid@ridsport.se eller Erika Håkansson 

erika.hakansson@horseshow.se.  

 

Klass 1 - kval till SIHS käpphäst-final i Friends Arena 50 cm   

● Öppen för åldrarna 8 - 14 år  

● Max 50 startande, först till kvarn vid anmälan. 

● Samtliga startande erhåller rosett och goodiebag.   

● Maxhinderhöjd är 50 cm.   

● Endast rättuppstående hinder får förekomma.   

● Bedömning Två faser A/A:0   

● Fas 1 består av 7 hinder. De ekipage som får maxpoäng i första fasen 

fortsätter direkt på andra fasen. Tid i första fasen räknas ej.   

● Fas 2 består av 4 hinder. Tid i andra fasen räknas.   

● Bedömning – 1 poäng för varje hinder som ekipaget klarar. Vägran ger 1 

poängavdrag.  

● De fyra högst placerade i klassen går vidare till final på Friends Arena 

den 26/11.   

● Finalisterna får resa med SJ och hotell i Stockholm en natt (två personer). 

Alla finalister får biljetter till SIHS den 26/11 för två personer.  
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Allmänna regler för käpphästtävlingen 

● Alla handgrepp är tillåtna.   

● Ryttaren måste rida käpphästen genom hela ritten för att resultat ska 

räknas, det är inte tillåtet att springa med käpphästen bredvid.   

● Valfri prydlig klädsel.   

● Ryttaren får rida i valfri gångart.  

● Ryttaren ska starta på angiven startsignal.   

● Det är endast tillåtet för den startande ryttaren att vistas inne på 

banan under pågående ritt. Övriga ryttare inväntar sitt startnummer.   

● I käpphästhoppning räknar vi inte antalet fel, utan istället får 

ekipaget poäng för varje hinder som ni klarar! Det vill säga, är det en 

bana med 7 hinder så får ett felfritt ekipage 7 poäng. Om ekipaget 

vägrar på ett hinder, får man ett poängs avdrag.  

 

Klass 3 - Miniklass 

●Öppen för alla åldrar. 

●Maxhinderhöjd är 20 cm. 

 

Klass 2 - kval till SIHS käpphäst-final i Friends Arena 70 cm   

● Öppen för åldrarna 8 - 14 år.   

● Max 50 startande, först till kvarn vid anmälan. 

● Samtliga startande erhåller rosett och goodiebag.   

● Maxhinderhöjd är 70 cm.   

● Både oxer och rättuppstående hinder får förekomma.   

● Kombination får förekomma.  

● Bedömning Två faser A/A:0   

● Fas 1 består av 7 hinder. De ekipage som får maxpoäng i första fasen 

fortsätter direkt på andra fasen. Tid i första fasen räknas ej.   

● Fas 2 består av 4 hinder. Tid i andra fasen räknas.   

● Bedömning – 1 poäng för varje hinder som ekipaget klarar. Vägran ger 1 

poängavdrag.   

● De fyra högst placerade i klassen från respektive kvaltävling går vidare 

till final på Friends Arena den 27/11.   

● Finalisterna får resa med SJ och hotell i Stockholm en natt (två personer). 

Alla finalister får biljetter till SIHS den 27/11 för två personer.  

 

 


