
PROPOSITION

Student-SM i ridsport 21-23 april 2023

Göteborgs Akademiska Ry�arsällskap (GARS) i samarbete med Sveriges Akademiska
Idro�sförbund (SAIF) inbjuder härmed till Student-SM i Ridsport 2023



SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

1. Tävlingarna äger rum på Göteborgs Fältrittklubb (GFRK) i Göteborg och hålls i ridhus om inget
annat anges i ryttarmeddelandet.

2. För att delta krävs att du är student och medlem i en förening som är ansluten och har erlagt
medlemsavgift till SAIF. För deltagande i lagklasserna krävs att denna förening är en
studentryttarförening ansluten till Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR). Innan tävlingen
ska varje deltagare kunna uppvisa grönt kort, studentlegitimation, bevis på medlemskap i
SAIF-ansluten förening, ridintyg utfärdat av SvRF-godkänd ridlärare eller licensierad tränare
samt legitimation. Inga ryttarlicenser krävs. Ridintyget ska skrivas ut, fyllas i och styrka att
deltagaren kan genomföra en ritt på LB-nivå respektive 80 cm eller högre.

3. Tävlingarna genomförs enligt SAIF:s tävlingsbestämmelser samt nedan specificerade
tävlingsregler. Där inget annat anges i SAIF:s tävlingsbestämmelser gäller i första hand SAR:s
tävlingsregler och därefter Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente I-V i tillämpliga delar.

4. Varje SAR-ansluten studentryttarförening har rätt att anmäla ett lag bestående av tre ryttare till
vardera gren. Deltagarna i lagen deltar automatiskt även individuellt i respektive gren. Till övriga
starter sker individuell anmälan. Skulle antalet anmälningar överstiga antalet individuella platser
då anmälningstiden stänger fördelas en plats per gren till var studentryttarförening som har
individuellt anmälda ryttare. De återstående platserna lottas bland övriga anmälda. Maxantalet
individuella ryttare som kan anmälas per förening motsvaras av antalet lediga platser i vardera
gren efter ovanstående fördelning och förturer.

5. Lån av ryttare från annan förening är endast tillåtet om den inlånade ryttaren löser
medlemskap i den lånande föreningen. Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast
representera en förening.

6. Sista dag för anmälan av ryttare är den 20 mars. Laguppställning samt prioritetsordning av
individuella starter skickas in senast 21 mars till studentsm2023@gars.nu. Supporters kan
anmäla sig t.o.m. 7 april. Samtliga tävlingsanmälningar är bindande.

7. Anmälan av ryttare och supporters sker individuellt genom ett digitalt anmälningsformulär:
https://forms.gle/noJijaYNjRfwzFGk6. Samtliga ryttare, inklusive lagryttare, måste anmälas via
formuläret.

8. Anmälningsavgiften ska vara GARS tillhanda senast 29 mars. Information gällande betalning
erhålles vid bekräftad plats. Se nedan för anmälningsavgifter.

9. Ryttarmeddelande skickas ut via mejl till angiven mailadress senast en vecka innan tävlingen
samt publiceras på hemsidan. Deltagarhäfte med mer information och tidsschema finns att hitta
på hemsidan och sociala medier senast dagen innan tävlingsstart.

10. Frågor angående tävlingen ställs till tävlingsansvarig till GARS:s projektgrupp via
studentsm2023@gars.nu eller till Kerstin Nordangård via telefonnummer 072 - 422 01 87. Frågor
som angår SAIF ställs till Adam Stigborn via adam.stigborn@saif.se eller telefonnummer
076-695 85 96.

mailto:studentsm2023@gars.nu
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ANMÄLNINGSAVGIFTER

En gren 1200 kr *

Två grenar 1800 kr *

Supporter 300 kr *

*Inkluderar lunch på lördag och söndag. Boende och transport till tävlingsplatsen samt övriga måltider är inte
inkluderade.

PRELIMINÄRA TÄVLINGSKLASSER

LÖRDAG 22 APRIL - HOPPNING

70 cm A:Inverkan Grundomgång

80 cm A:Inverkan Kvartsfinal

90 cm A:Inverkan Semifinal

100 alt. 110 cm * A:0 Final

* Klassens svårighetsgrad bestäms utifrån utbildningsnivån på finalhästen.

SÖNDAG 23 APRIL - DRESSYR

LB:1 Kort bana Grundomgång

LA:1 Kort bana Kvartsfinal

MsvC:1 Lång bana Semifinal

MsvB:1 Lång bana Final*

* Klassens svårighetsgrad bestäms utifrån utbildningsnivån på finalhästen.

PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM

FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

Årsmöte Hopptävling
Gemensam middag

Dressyrtävling
Prisutdelning



DISPENSER

Endast tävlingskommittén, eller annat organ med SAIF:s styrelses uppdrag, har tillstånd att
ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser. Dispensansökan ska göras på särskild
blankett som tillhandahålls av SAIF. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid
tävlingen. För dispensansökan, kontakta tävlingsansvarig på SAIF, adam.stigborn@saif.se
eller telefonnummer 076-695 85 96. Dispensblankett finns även tillgänglig i sekretariatet
under tävlingen.

ANTIDOPING

Som medlem i en förening ansluten via specialidrottsförbund (SF) till Riksidrottsförbundet
(RF) är du skyldig enligt RF:s regler att medverka i dopingkontroller, om du blir ombedd.
Kontrollerna kan äga rum när som helst och var som helst. De kan genomföras av
funktionärer från RF eller från nationell antidoping organisation i andra länder. De kan också
utföras av respektive internationellt idrottsförbund (ISF) eller på uppdrag av World Anti
Doping Agency, WADA. En kontroll innebär att du måste avge ett urinprov och/eller blodprov.
Kontrollerna utförs alltid av legitimerade funktionärer.

PROTESTER

Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten
grundar sig på. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse som
föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild
blankett som finns tillgänglig i sekretariatet under tävlingen.

TÄVLINGSREGLER

På varje häst rider tre, alternativt två, tävlande där den ryttaren med bäst
procentsats/resultat per häst går vidare till nästa omgång, alternativt vinner. För att det ska
bli samma antal ryttare per häst i kvarts- eller semifinalen går, vid behov, en Lucky Loser
vidare från tidigare omgång. Detta är den tvåa som ligger närmast efter ettan på sin häst.
Lottning sker av både startordning och häst mellan de ryttare som ska starta i den aktuella
klassen. Ryttare från samma förening tävlar ej mot varandra på samma häst i den mån det
går att undvika. Tävlingsledningen fastställer startordningen vilken publiceras senast vid
visningen av hästarna och kan därefter ej ändras. Om ryttare sitter upp på fel häst medför
detta uteslutning, för lagryttare innebär detta uteslutning av hela laget.



PRISER

Prisutdelning för både hoppning och dressyr sker till fots efter avslutad dressyrtävling på
söndagseftermiddagen. Arrangören önskar att alla deltagare deltar vid prisutdelningen
iklädda tävlingskläder.

Prisrosett tilldelas de tre främsta lagen alternativt individuella deltagare i följande klasser:

● Lag kombinerat dressyr & hoppning (SM-klass)

● Individuell dressyr (SM-klass)

● Individuell hoppning (SM-klass)

● Lag dressyr

● Lag hoppning

● Individuellt kombinerat

Ett hejarklackspris kommer att tilldelas den klubb som främst bidrar med en trevlig stämning,
hejar fram sina ryttare och hjälper till under tävlingarna.

FÖR ÖVRIGA TÄVLINGSREGLER

Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Svenska Akademiska Ryttarförbundet

Svenska Ridsportförbundet

Student-SM:s hemsida

Länk till ridintyg

https://studentidrott.se/
https://studentryttare.wixsite.com/sverige
https://ridsport.se/
https://studentryttare.wixsite.com/sverige/student-sm
https://74b249e1-89ea-4e64-a13b-44436fc0c1b1.usrfiles.com/ugd/74b249_6b94c343540f4fec8fa83ffc2c3231ce.pdf

