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Ridskoleelever som visar stort intresse och lägger ned tid på sin träning kan ges möjlighet att tävla på 
ridskolans hästar och ponnyer under ledning av instruktör. Valet av vilka elever och hästar/ponnyer 
som ska tävla sker i samråd med hästansvarig. Vid uttagande av elever skall det läggas lika stor vikt 
vid skicklighet som vid aktivt funktionärsdeltagande. För elever under 18 år krävs målsmans 
godkännande. 

Instruktörens roll 

Instruktören är ansvarig för att informera eleverna om vad som gäller för den aktuella tävlingen såsom 
anmälan, avgifter, licenser, funktionärsinsatser, gällande tävlingsregler etc. 
Instruktören är ansvarig för att all hästhantering, såsom lastning, sker efter gällande bestämmelser 
och, då eleverna är oerfarna, efter instruktion. Eleven tar hand om sin häst före och efter ridning. 
Instruktören ska verka för att eleverna uppträder på ett representativt sätt och visar ödmjukhet inför 
hästarna och är rädd om utrustningen. Instruktören ska verka för att eleven hjälper till som funktionär 
på tävlingar. 

Utbildningskrav 

1. Programridning/banhoppning på lektion: Eleven får, under lektionstid, prova att rida 
program/hoppa bana. Krav: Instruktören avgör när gruppen är redo. 
2. Instruktörsledd träningstävling: Eleven får under tävlingsliknande former, med stöd av instruktör, 
prova på att tävla. Krav: Instruktören avgör när eleven är redo.  
3. Ponnycup och Stockholmscup: Utbytestävling i lag mellan ridskolor. Eleven tävlar på lätt-/mellan-
nivå med instruktörshjälp. Krav: Deltagit på instruktörsledd träningstävling. Medverkar till en bra klubb- 
och lagkänsla. Ansvarig instruktör sköter uttagningen. 
4. Pay and jump/ride/cross: Eleven startar på lämplig tävlingsnivå, vi ser gärna att man har grönt 
kort. Eleven ansvarar själv för förberedelse och framridning. Krav: Instruktör skall godkänna elevens 
medverkan. 
5. Klubbmästerskap:  Eleven deltar i KM. Krav: Eleven ska ha grönt kort och under de senaste två 
åren ha startat i minst två träningstävlingar eller motsvarande. Ha startat i den aktuella klassen minst 
en gång tidigare med godkänt resultat. Vara en aktiv funktionär. 
6. Lokal tävling: Eleven startar i extern tävling anordnad av BRS eller annan förening. Krav: Ha 
genomgått steg 1-5. Under det senaste året deltagit i träningstävlingar och KM. Ekipaget skall vara väl 
samspelt. Ryttaren skall medverka till en god klubbkänsla, visa ett stort intresse och vara aktiv 
funktionär. För deltagande krävs att man löst licens.  
 
 


