
 
Välkommen att delta som ryttare eller supporter på 

AIEC-SRNC World Finals i Nederländerna! 
 
Tävlingarna kommer att äga rum den 31 december – 2 januari på den legendariska 
anläggningen “het Zwarte Water” i närheten av Eindhoven, Nederländerna. 
 
Ta chansen att avsluta 2016 och starta 2017 på bästa sätt med ett glatt gäng studentryttare 
från hela världen! 
 
Totalt 15 lag kommer att delta, 6 i Golden League och 9 i Silver League och tack vare 
Sveriges fina prestationer i årets cup så har vi fått en plats i Golden League! Därmed är nivån 
lite högre denna gång. Annars är upplägget detsamma som alltid – tre ryttare från olika 
nationer rider på samma häst och den med bäst resultat på hästen går vidare till nästa 
omgång. Sverige representeras av ett lag om tre ryttare som alla rider både dressyr och 
hoppning. Grundomgångens nivå är runt 100cm (+/- 10cm beroende på hästmaterial) och LA 
dressyr, där hoppningen bedöms i stil och dressyren rids i avdelningsridning (alla tre på 
banan samtidigt). Finalerna går i ca 135 cm och St. Georg samt kür. 
 
Framförallt är detta en väldigt rolig upplevelse där det är väldigt härliga partyn varje dag och 
natt. Så om du gillar häst, fest och studentliv kan detta 
vara något för dig! 
 
Anmälan görs genom att skicka namn, personnummer, 
vilken akademisk ridklubb du tillhör, och 
matpreferenser till nr.sweden@gmail.com senast den 
11 oktober . Anmäler du dig som ryttare för första 
gången ska även intyg bifogas. Detta skall intyga att du 
är kapabel att rida en bana på 1.10m på ett säkert sätt 



samt ett dressyrprogram motsvarande MsvC på godkänd nivå. Hör av dig till 
nr.sweden@gmail.com för att få en intygsmall. Observera att anmälan är bindande om du 
får en plats i laget! För att få åka på denna typ av internationell tävling måste du vara 
student och medlem i SAR - antigen genom en av SAR:s medlemsföreningar eller som 
särskild medlem. 
 
Kolla gärna in och attenda evenemanget på Facebook: 
 
https://www.facebook.com/events/547748955425452/  
 
Mer information finns också på hemsidan: 
 
http://www.aiecworld.com/events/aiec-srnc-the-netherlands-wf/ 
 
 
Frågor? Hör av er till nr.sweden@gmail.com 
 
Vi ser fram emot att höra från er! 
 
Ebba Asplund och Sofia Norén 
National Responsibles, Sweden 
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