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Student-SM i ridsport 19-21 maj 2017 

Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
(SAIF) inbjuder härmed till Student-SM i ridsport.  

Särskilda bestämmelser 
1. Tävlingarna äger rum på Smedstad Ridsportcenter i Linköping och hålls inomhus.  

2. Medlemskap krävs 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 du kunna uppvisa grönt kort, 
Mecenatkort (eller motsvarande studentlegitimation), bevis på ditt medlemskap i SAIF-ansluten 
förening och legitimation. Inga ryttarlicenser krävs. 

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 tävlingsregler I-V i tillämpliga delar. 

4. Varje 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. Antalet starter är begränsat till 27 stycken i hoppningen samt 18 stycken i 
dressyren. Skulle antal anmälningar överstiga denna gräns då anmälningstiden stänger har ryttare 
från städer som saknar en studentryttarförening förtur till dessa platser. 

5. Lån av ryttare från annan förening är endast tillåtet om den inlånade ryttaren löser medlemskap 
i den lånande föreningen. 

6. Sista dag för anmälan av lag är den 15 mars. Ändringar av lagsammansättning kan göras fram 
till den 10 april vilket även är sista anmälningsdag för individuella starter och supporters. Samtliga 
anmälningar är bindande. 

7. Anmälan sker per mejl till: sm@lark.nu. Ange namn på ryttare, förening, gren, telefonnummer, 
mailadress och eventuella matpreferenser. Lag ska även utse en lagledare/kontaktperson och det 
ska framgå i anmälan vem denna person är. 

8. Anmälningsavgiften ska vara LARK tillhanda på klubbens PG-nummer: 29 26 82-2 senast den 
26 april. Märk er inbetalning med namn och förening. Se nästa sida för anmälningsavgifter. 



9. Ryttarmeddelande skickas ut via mail till angiven mailadress senast en vecka innan tävlingen. 
Till ryttare som rider i lag skickas ryttarmeddelandet endast till lagledaren. Ryttarblad med mer 
information och exakt tidsschema erhålles på plats. 

10. Frågor angående tävlingen ställs till förbundskoordinator på SAIF, Cecilia Västgård via 
ceciliavastgard@saif.se eller telefonnummer 070-330 54 81 eller till LARK:s tävlingsledare Tove 
Frennberg via sm@lark.nu eller telefonnummer 070-298 26 04. 
 

Anmälningsavgifter och boende 
 Pris Inklusive 
En gren 1500 kr Mat, sittning och boende* 
Två grenar 2150 kr Mat, sittning och boende 
Supporter 900 kr Mat, sittning och boende 

 

*Avser boende på Smedstad Ridsportcenter nätterna mellan fredag och söndag. Egen sovsäck 
och liggunderlag medtas. Ett begränsat antal sängar finns att tillgå. Annat boende sker på egen 
bekostnad, kontakta tävlingsledaren för tips på andra boendealternativ i Linköping. 

Preliminärt tidsprogram 
Fredag eftermiddag:  Ankomst med mingelmiddag och välkomstaktiviteter. 

Lördag morgon:  SAR:s årsmöte 
Lördag för- och eftermiddag: Hopptävling 
Lördag kväll:   SM-sittning 
 
Söndag förmiddag:  Dressyrtävling 
Söndag eftermiddag:  Prisutdelning, avslutning och hemfärd 

Preliminära tävlingsklasser 
Lördag 20 maj, hoppning 
Klass III Banhoppning grundomgång 0,70 m med stilhoppningsprotokoll 
Klass II Banhoppning semifinal  0,90 m med stilhoppningsprotokoll 
Klass I Banhoppning final  1,10 m med stilhoppningsprotokoll 

Söndag 21 maj, dressyr 
Klass VI Dressyr grundomgång Lätt B:3 2007 
Klass V Dressyr semifinal   Lätt A:4 2015 
Klass IV Dressyr final  Medelsvår C:2 2010 

	  



Idrottsföreningens ansvar 
En idrottsförening ansvarar för att deras lag och deltagare är behöriga att delta samt att de 
representerar sin förening enligt gällande tävlingsbestämmelser. Idrottsförening är också ansvarig 
för att eventuell garantiavgift erläggs. 

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. 

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 
tillhandahålls av SAIF. 

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 antidopingorganisation 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. 

	

	 	



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 semifinalen går, vid behov, en Lucky Loser vidare från grundomgången. Detta är den tvåa 
som ligger närmast efter ettan (i procentsats) på sin häst. 

Hästarna i grundomgången för dressyr och hoppning kommer att lottas ut. Kompletta lag från 
samma förening kan inte tävla mot varandra på samma häst. Tävlingsledningen ska fastställa 
startordningen och meddela denna vid visningen av hästarna. 

Lottning sker av både startordning och häst till de ryttare som ska starta i semifinalen i hoppning 
och i dressyr. Ryttare från samma förening ska inte lottas till samma häst om detta är möjligt. 

Startordningen meddelas av tävlingsledningen i samband med visningen av hästarna och kan 
därefter ej ändras. Om ryttare sitter upp på fel häst medför detta uteslutning av laget. 

Pris delas ut i följande sex kategorier; individuell dressyr, individuell hoppning, lag dressyr, lag 
hoppning, bästa lag kombinerat där dressyr- och hopplagtävlingarna vägs samman samt 
hejarklackspris. 

Hederspris delas ut till ettan, tvåan och trean i samtliga individuella klasser. Klasser med Student-
SM-status är individuell hoppning, individuell dressyr samt lag kombinerat. 

För övriga tävlingsregler vänligen 

Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
Svenska Akademiska Ryttarförbundet 
Svenska Ridsportförbundet 

Student-SM:s hemsida 

Varmt välkomna! 
Önskar 

Linköpings Akademiska Ridklubb och Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

 

 

 


