
 

 

 

 

Lunds Akademiska Ryttarsällskap 
välkomnar till 

 

LARS CUP I DRESSYR  
LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER 2014 

 
 

1. Sista anmälningsdag: 1 November. Antalet startande är begränsat 

till 18 st, först till kvarn. 

2. Kostnad: 250 kr, betalning sker på plats med jämna pengar. 

3. I priset ingår enklare fika under dagen samt afterride med pizza 

och dryck (såväl alkoholfri som alkoholinnehållande). Efter denna 

planeras utgång i ridkläder så tips är att ta med eventuella 

tillfräschningsattiraljer redan till tävlingen. 

4. Supporters välkomnas med öppna armar och är välkomna att ta del 

av både fika och afterride för en kostnad av 50 kr. 

5. Bedömning enligt ordinarie studentryttartävlingsupplägg, se 

tävlingsregler nedan.  

6. Klasser: 

 

 Grundomgång: LB:1 

 Semifinal: LA:1 

 Final: LA:2 

 

7. Anmälan sänds via mail till tavling@lundsstudentryttare.se ange 

”Anmälan till LARS cup” i ämnesraden. Vid anmälan ange namn, 

personnummer, telefonnummer, matpreferenser och om du vet 

redan nu att du vill ha någon som läser upp programmet åt dig.  

8. Tävling samt framridning hålls i stora ridhuset. 

9. Alla deltagare är skyldiga att ställa upp som funktionärer under 

tävlingen, återkommer med exakta tider för detta men räkna med att 

vara tillgänglig under hela eftermiddagen och en bit in på kvällen. 

10. Domare är Christina Eghall. 

11. Förfrågningar besvaras via mail till tavling@lundsstudentryttare.se  

mailto:tavling@lundsstudentryttare.se
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12. Preliminära startlistor och ryttarmeddelande kommer att finnas på 

www.lundsstudentryttare.se senast onsdagen den 3 November. 

13. Observera att deltagande kräver medlemsskap i såväl LARS som 

LCR, detta eftersom vi kommer använda oss av deras hästar. 

 
 

Tävlingsregler: 

På varje häst rider tre, alternativt två, tävlande där den med bäst 

procentsats/resultat per häst går vidare till nästa omgång alternativt vinner. Vid 

för få anmälda kan även den/de ryttare med högst procentsats bland tvåorna  på 

respektive häst, sk. Lucky Looser, gå vidare till nästa omgång.  

 

Hästarna rids fram innan omgången startar och du kommer få 5 min att rida fram 

på korta tyglar innan din start. Du får lov att ha en ”caller” som läser 

programmet åt dig medan du rider. 
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