
 
Hoppning           KM bestämmelser hoppning  

1. Varje år rids det ett KLUBBMÄSTERSKAP i HOPPNING för ponny och ridhäst 

Det utses en KM mästare i Kat A, Kat B, kat C, kat D samt ridhäst. Junior och seniorer på 
ridhäst kan tävla om samma KM titel.  

2. Vid färre än 2 anmälda till klassen eller per kategori slås de samman och KM mästare 
utses. Vid färre än 2 startande Junior/senior sker sammanslagning                                                  
Ekipage ska ha fullföljt tävlingen för att bli klubbmästare, Uteslutet ekipage kan ej få KM 
titel. Vi följer och tillämpar TR bestämmelserna gällande ålder och sammanslagningar. 

3. För att få delta krävs medlemskap i Suderbys Ridklubb Ponny/Häst ska kunna uppvisa  
giltigt vaccinationsintyg 

4. KM klasserna är öppna för ryttare som rider/tävlar för Suderbys Ridklubb. 

5. Ryttare får vara med på två hästar och två ponnyer i varje kategori övriga starter eller 
övriga ponnyer rids utom tävlan. 

6. Ryttare anmäler sig till den klass man hör hemma, dvs den klassnivå man tävlat på 
innevarande och föregående år. Är du placerad i Lätt B/110 så tävlar du med + 10 cm högre 
hinder i KM (se nedan) 

7. Vid start av fler ponnyer/hästar under KM skall vid anmälan anges vilken/vilka starter som 
räknas som KM. 

8. SvRF tävlingsreglemente gäller vad gäller bedömning, godkända funktionärer mm. 

9. Bedömning A/A:0 med totalfel. Minsta fel totalt i fas 1 och 2 och snabbast tid i fas 2 vinner 

Bedömning Lilla KM Bed A vilket innebär att man hoppar en bana utan omhoppning, alla får 
rosett . Ponny kan välja höjd 20 cm- 60 cm Ridhäst kan välja höjd 40 – 80 cm 

Utlyst KM klasser är:                                                                                                                                      
KM - Lätt C - med uppklassning efter den höjd man tävlar på enl. ovan punk 6                            
Lilla KM – klass öppen för ryttare på ponny/ridhäst som aldrig startat på lokal eller regional 
tävling. Hinderhöjd se ovan punkt 9 

Prisutdelning sker vid avslutad tävling övriga utmärkelser och KM tecken delas ut vid 
Suderbys Ridklubbs årsmöte 


