
Inbjudan  

Ridskole-DM i Working Equitation  
 
För vem: Tävlingen är öppen för lektionsryttare som rider regelbundet i ridskoleverksamhet på 
någon av Smålands Ridsportförbunds ridskolor. 
 
När: Söndag den 26 mars 2023. 
 
Tid: Första start kl. 11:00  
 
Var: Vetlandaortens Ryttarförening, Upplandavägen 19 Vetlanda 
 
Hur: Se info nedan i DM-regler. Max 40 starter, först till kvarn. Reservlista upprättas vid fler än 40 
starter.  
 
Domare: Meddelas i ryttarmeddelandet.  
 
Avgifter: 
DM-klass: 200 kr/ekipage. 
Avgifter betalas i förskott via BG 5269-0112 senast 22 mars. Respektive förening betalar in i 
klumpsumma för samtliga anmälda ekipage. 
 
Anmälan: Anmälan via mail till Anna Zetterlund, anna.zetterlund@ridsport.se, senast 12 mars. 
 

För ytterligare information kontakta Smålands Ridsportförbunds kansli  
0703-54 54 23 eller mail anna.zetterlund@ridsport.se.  

 
 
 
 
 
VÄLKOMNA! 
Smålands Ridsportförbund och   Agria Djurförsäkringar 
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  Regler för ridskole-DM i Working Equitation 2023 

 
Allmänna bestämmelser 
Tävlingen är öppen för lektionsryttare som rider regelbundet i ridskoleverksamhet på någon av 
Smålands Ridsportförbunds ridskolor. Med lektionsryttare menas ryttare som tävlar på lektionshäst 
och som rider regelbundet minst en gång i veckan i ridskoleverksamhet. Med lektionshäst menas en 
häst som under de två senaste månaderna regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola 
enligt TR I mom. III. 
 
Lektionsponnyer/hästar får starta två gånger under tävlingsdagen med olika ryttare. 5-årig 
ponny/häst får ej starta i DM. 
  
Ekipage får inte ha tävlat på officiell WE-tävling LB eller högre de senaste 24 månaderna eller fungera 
som ridlärare eller påbörjat någon form av ridlärarutbildning eller ridledarkurs. Ryttare får bara starta 
en gång i DM-klass, dvs. en ryttare får exempelvis inte rida både kategori C och D.  
 
Tävlingen rids på klubbnivå. Inga licenser eller mätintyg behövs, enbart vaccinationsintyg för 
ponnyn/hästen. 
 
Utrustningsregler enligt TR X mom. 1032 och 1033. Benskydd är tillåtet. Sporrar tillåtet enligt TR X 
mom. 1031. Ryttarens klädsel enligt TR X mom. 1030. Svanskappa är tillåtet. Vid frågor eller 
funderingar kring utrustningsreglerna, kontakta Smålands Ridsportförbunds kansli, 070-354 54 23 el. 
anna.zetterlund@ridsport.se. 
 
Samtliga anmälda ryttare ska ha en ansvarig/lagledare med som har Grönt kort. Endast myndig 
person kan vara lagledare. Ansvarig/lagledare ska anges i samband med anmälan. 
 
Tävlingsbanan, inomhus 20x40. 
Framridning, inomhus 20x40 
 
Startlistor med preliminära starttider samt ryttarmeddelande publiceras på Smålands 
Ridsportförbunds hemsida cirka en vecka innan tävlingen.  
 

Seniorer 
DM för seniorer skall anordnas om antalet startande är minst 2 (två) ekipage. Som seniorryttare 
räknas ryttare som är 19 år eller äldre. Födda 2003 eller tidigare. Seniorer får rida på ponny eller 
storhäst. Prop. ekipage 
 
Genomförande seniorer 
DM genomförs i en klass, WE-ridskolecup 2019. 
 
Priser 
Placerade 1-3 erhåller rosett, plakett, medalj samt hederspris från Smålands Ridsportförbund och 
Agria Djurförsäkringar.  
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Juniorer 
DM för juniorer skall anordnas om antalet startande är minst 2 (två) ekipage. Som juniorryttare 
räknas ryttare som är 18 år eller yngre. Födda 2004 eller senare. Juniorer får rida på ponny eller 
storhäst.  
 
Genomförande juniorer 
DM genomförs i en klass, WE-ridskolecup 2019. 
 
Priser 
Placerade 1-3 erhåller rosett, plakett, medalj samt hederspris från Smålands Ridsportförbund och 
Agria Djurförsäkringar.  
 

Tidsprogram  
11:00 
DM juniorer  WE-ridskolecup 2019 
därefter 
DM seniorer  WE-ridskolecup 2019 
    

Anmälan 
Anmälan via mail till Anna Zetterlund, anna.zetterlund@ridsport.se, senast 12 mars. 
 

Avgifter 
DM-klass: 200 kr/ekipage 
Avgifter betalas i förskott via BG 5269-0112 senast 22 mars, respektive förening betalar in i 
klumpsumma för samtliga anmälda ekipage. 
 

Övrigt 
Frågor besvaras av Smålands Ridsportförbunds kansli, 0703-54 54 23 eller mail 
anna.zetterlund@ridsport.se. Vid frågor kring träning och planering inför ridskole-DM i WE kontakta 
Mia Säwe, 070-558 13 15. 
 
 

Varmt välkomna!  
 

https://ridsport.se/tavling/grenar/working-equitation/ridskolecupen
mailto:anna.zetterlund@ridsport.se
mailto:anna.zetterlund@ridsport.se

