
 

Välkommen till LARS-cup i 
hoppning 2015! 

 

Vi samlas i foaljen på LCR senast 14.00 för genomgång, banbygge med mera 
(se bifogad funktionärslista). Tävlingen startar ca 15.00 och beräknas vara 
slut ca 19.00.  
 

Domare under tävlingen är Bertil Frost. Ryttarens klädsel bör vara hel och 
ren. Tävlingsklädsel uppskattas men är inget måste. 
 

Efter tävlingen bjuder vi på pizza och tillhörande dryck i Teddys café. 
Medtagen alkoholhaltig dryck får ej förtäras på LCR's område utan förvaras 
väl nerpackat tills vidare festligheter utanför LCR senare på kvällen. Under 
eftermiddagen kommer fika finnas tillgängligt för deltagare, funktionärer och 
supportrar 
 
Glöm inte att titta noga på funktionärslistan och att ta med ett glatt humör! 
 

Har du några frågor? Hör av dig till tavling@lundsstudentryttare.se . 

 
Välkommen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tavling@lundsstudentryttare.se


Funktionärslista LARS-cup hoppning 2015 
 

Tid Uppgift Vem? 
14.00 Bygga Banan Liza, Simon, Alexis, Malin, 

Ann, Mio, Maria 

 Plocka fram fika och fixa i 

cafeterian 
Sofia 

 Göra iordning hästar: 

(Rykta noga, ta fram sadel och 

träns och knoppa) därefter 

hjälpa till med banbygge. 

H1: Sara 

H2: Daniel 
H3: Louise 

H4: Hanna 

H5: Madelene 

H6: Emelie 

H7: Andrea 

14.30 Rida fram grundomgångens 

hästar 
H1: Stina 

H2: Daniel 
H3: Hanna 

H4: Louise 

H5: Sara 

14.50 Presentera grundomgångens 

hästar 
Samma som ovan 

15.00 Grundomgång  
 Domarsekreterare  Markus 
 Tidtagare på framridningen  Sophia 
 Räknare Stina & Sofia 

Ca 16.30 Rida fram och presentera 

semifinalhästar 
H6: meddelas senare 
H7: meddelas senare 

 Ta hand om grundomgångens 

hästar 
Andrea, Simon, Emelie, 
Malin, Maria 

Ca 17.00 Semifinal  
 Domarsekreterare Markus 
 Tidtagare, framridning Sophia 
 Räknare Stina & Sofia 
   

Ca 17.30 Ta hand om semifinalhästarna H6: Sista ryttaren 
H7: sista ryttaren 

 Rida fram och presentera 

finalhästen 
 någon som inte gått till 
final 

Ca 18.00 Final  
 Tidtagare Sophia 

Därefter Ta hand om Finalhästen Malin 
 Bygga bort bana Louise, Daniel, Andrea, 

Liza, Simon, Alexis, 
Hanna 

 Fodra ridskolehästarna sedan 

bygga bort banan 
Emelie, Madelene, Sara, 
Malin, Ann, Mio, Maria 

   
Därefter Prisutdelning, fotografering och 

after-ride! 
 

 



 
Att rida fram och presentera en häst: 
Du rider fram hästen i alla gångarter i skritt trav och galopp i 20 min. Ingen får 
lov att rida fram den hästen som man senare ska tävla på. Efter framridningen 
ska du presentera hästen för de tävlande. Ex berätta om den är pigg, stel, kräver 
mycket skänkel eller är tittig. Du kan också rekommendera de tävlande om de 
ska rida med spö eller sporrar. 

 
Tidtagare: 
Varje ryttare får endast rida hästen i fem minuter innan sin start. Utöver den 
tiden skall hästen skrittas på lång tygel. Som tidtagare tar du tiden ”på kort tygel” 
på varje ekipage. 
 

Kvällsfodring: 
Innan vår after-ride ska hästarna få mat. I fodderrummet hänger alla höpåsar på 
väggen märkta med nummer. Varje box/spilta har också ett nummer så ni hittar 
vilken häst som ska ha vilken påse. Kontrollera också att det ser städat ut efter 
oss i stallet.  
 

Domarsekreterare: 
Som domarsekreterare sitter du bredvid Bertil och för protokoll.  Allt som allt är 
det några siffror som ska skrivas ner på ett papper med tillhörande korta 
kommentarer. Bertil kommer alla gånger berätta hur det ska vara  
 

Banbyggantion: 
Alla som inte har någon speciell uppgift hjälper till att bygga fram, ändra om och 
bygga bort banan så att det går smidigt. När ni bygger banan, börja lägga ut alla 
bommarna efter skissen så blir det mer effektivt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Startlista LARS-cup hoppning 2015 
 
Häst 1: 

1. Daniel Bell 
2. Andrea Savbäck 

3. louise Burenby 

 

Häst 2:  
1. Liza Kozowyk 

2. Stina Holm 

3. Simon Wahlström 

 

Häst 3:  
1. Alexis Vaujany 

2. Hanna Dagsgård 

3. Emelie Rennman Åquist 
 

Häst 4:  
1. Madelene Schiller 

2. Sara Eriksson 

3. Malin Bergqvist 
 

Häst 5:  
1. Ann Ewaldsson 

2. Mio Raymundsson 

3. Maria Svantemark 

 

 

 

 

 

 
 


