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Tävlingspolicy 

Denna policy har arbetats fram av representanter från Tyresö Ryt-
tarförenings personal, styrelse och tävlingssektion. Beslut fattades 
av styrelsen 2013-01-03. Styrelsen ansvarar för policyn och dess 
uppdateringar. Representanter från tävlingssektionen samt perso-
nalen ansvarar för att ta fram relevant och avstämt underlag. 

Utgångspunkter 

Policyn återspeglar föreningens vision, värdegrund och verksamhet: 
 Vi driver en förening för främst barn och ungdomar men även för vuxna 
 Vi har en tydlig breddinriktning i både undervisning och tävlingar 
 Hos oss ska det vara roligt att medverka som medlem och som ryttare 
 Vi strävar efter kvalitet i allt som vi gör 

TRF:s tävlingsstruktur 

Vi erbjuder möjligheten att tävla på olika nivåer. Alla lektionsryttare får chansen att 
delta på den lägsta nivån, vid våra Blåbärstävlingar. Vilka som får delta i övriga tävlings-
former och i vilka klasser de får starta avgörs av ridlärarna. 

Syftet med att erbjuda tävlingsmöjligheter är att stimulera utveckling. Tävlingar bidrar 
till ett brett utbud av aktiviteter, där medlemmarna kan få en rolig och stimulerande 
fritid. 

Vår tävlingsverksamhet bygger på Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente. De 
som är engagerade i tävlingsverksamheten bör ha kunskap om vad tävlingsreglementet 
innebär. Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt, ska ha tagit Grönt kort. 

Deltagare på olika tävlingsnivåer 

Nivå Krav för deltagande 

Blåbärstävling Alla som vill prova 

Klubbtävling Alla som är godkända av sin ridlärare 

Klubbmästerskap Träningsgrupp samt bäst lämpade ekipage 

Lokaltävling Bäst lämpade ekipage 

Lektionsmästerskap Bäst lämpade ekipage 

Våra tävlingsnivåer 

Blåbärstävling 
För alla nybörjare som vill prova på hoppning och dressyr under tävlingslika förhållan-
den. Alla som vill får delta i den mån tillräckligt antal hästar finns att tillgå. Personalen 
väljer ut hästar efter tillgång och i möjligaste mån utifrån elevers önskemål. Denna täv-
lingsform passar nybörjare som ännu inte har gått vidare till klubbtävlingsnivå.  

Klubbtävling 
Hoppning, dressyr och kombinationstävling. Målgruppen är alla som vill tävla och har 
uppnått tillräcklig nivå i sin ridutbildning. Respektive ridlärare ska godkänna anmälan. 
Tillgången på hästar kan ge begränsningar i antalet tävlande. Urval sker genom bortlott-
ning samt genom att medlemmar i lagen (specialträningsgrupperna) kan få avstå en 
tävling per termin. Bortlottning ska i möjligaste mån inte drabba samma ryttare flera 
gånger under samma säsong. 

Klubbmästerskap 
I slutet av vårterminen genomförs klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Den som är 
intresserad anmäler sig efter godkännande av sin ridlärare. Därefter avgör ridlärarrådet 
vilka ekipage som är bäst lämpade att delta. Beroende på tillgång på hästar kan det vara 
0–10 ekipage. Deltagarna i lagen är automatiskt kvalificerade. 
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Lokaltävlingar 
Tävlingssektionen planerar vilka lokala eller regionala tävlingar som ska arrangeras på 
Tyresö Ridskola. Tillgången på hästar och kvaliteten hos våra ryttare kan ge begräns-
ningar, både i antalet egna ekipage och i valet av vilka tävlingar som genomförs. 

Lektionsmästerskap, Stockholmsdistriktet 
De ekipage som anses bäst lämpat att representera ridskolan kan utifrån uppnådda 
resultat väljas ut att företräda oss i lektionsmästerskapen. 

Övrigt 

Alla som tävlar måste ställa upp som funktionärer. Vid blåbärstävlingar, klubbtävlingar 
och klubbmästerskap är man funktionär på den aktuella tävlingen. De som ingår i speci-
alträningsgrupperna måste dessutom vara funktionärer vid tävlingar arrangerade av 
tävlingssektionen samt funktionär och mentor vid en klubbtävling per termin. 

Klubbtävlingar är en möjlighet att utvecklas inte bara som ryttare utan även som funkt-
ionär. Den som tidigare inte haft ett visst funktionärsuppdrag kan få stöd av mer erfarna 
klubbmedlemmar. Det är viktigt att alla inblandade intressenter (tävlande, andra ryttare, 
anhöriga) förstår och accepterar att våra unga funktionärer inte kan förväntas fullfölja 
sitt uppdrag rakt igenom perfekt. Ibland kan det haka upp sig med exempelvis tidtag-
ning, flaggning eller protokollskrivning. Därför stöttar och hjälper vi alla mindre erfarna 
klubbmedlemmar som tar på sig funktionärsuppdrag, så att de får chansen att växa med 
uppgiften. 

I mån av plats på hemmatävlingar tävlar ridlärarna kostnadsfritt på våra hästar i utbild-
ningssyfte. När ridlärarna bedömer att en elev kan tävla hästen är den delen av utbild-
ningen färdig. 

Klubbanda 

TRF månar om att alla ryttare, oberoende av nivå, ålder eller andra förutsättningar, ska 
känna sig välkomna på våra evenemang. Detta gäller oavsett om man själv deltar, hjäl-
per till, agerar hejarklack eller sitter på läktaren som publik. Vi stöttar varandra och bi-
drar till en positiv stämning. Gästande ekipage och publik möts välkomnande och posi-
tivt. 

TRF:s specialträningsgrupper 

För de ryttare som siktar på att tävla mer och på högre nivå än klubbtävlingar organise-
rar vi specialträningsgrupper i hoppning och dressyr för ponny och storhäst. Uttagningen 
till ponny sker på våren och till häst vid årsskiftet. Den som är intresserad pratar med sin 
ridlärare och lämnar in en anmälan. Ett ridlärarråd tar ut de bäst lämpade för respektive 
grupp. 

Alla som är medlemmar i föreningen och rider regelbundet varje vecka hos oss kan söka 
en plats. För elever under 18 år krävs målsmans tillstånd. 

Vi förväntar oss att en lagmedlem 
 Engagerar sig i tävlingssektionen och i TRF:s tävlingsprojekt 
 Medverkar som funktionär vid tävlingar arrangerade av tävlingssektionen 
 Medverkar som funktionär och mentor vid en klubbtävling per termin 
 Stöttar sina lagkamrater och ställer upp som hejarklack vid tävlingar och matcher där 

laget deltar. 
 Uppträder trevligt och är en god förebild för ryttare från både TRF och andra 

föreningar 
 Innehar eller tar grönt kort vid nästa kurstillfälle 
 Deltar i funktionärsutbildning när sådan erbjuds 
 (Om hen är yngre än 18:) Ser till att målsman känner till och accepterar 

förväntningarna på lagmedlemmen och hens föräldrar 

Ridlärarrådet bedömer ryttaren på följande punkter: 
 Attityd 
 Kapacitet och tekniska färdigheter 
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 Utvecklingspotential 
 Förmågan att samarbeta med och stötta lagkamrater 
 Förmågan att rida flera olika hästar 

Dessutom tar ridlärarrådet hänsyn till helheten i laget. 


