
 
 

Riktlinjer för specialgrupper 

I specialgrupperna erbjuder vi ekipageträning, vilket innebär att du i största 
möjliga mån rider en och samma häst under terminen och tränar på att t.ex 
förbättra din sits, få hästen att arbeta i en mer ändamålsenlig form, rida rörelser 
som ingår i LB och LA dressyrprogram och reglera din häst på olika relaterade 
avstånd i hoppning. Grupperna är tävlingsinriktade vilket innebär att du ska vara 
intresserad av att tävla. 

Ditt åtagande; 

• att du känner ett stort ansvar för din tilldelade häst, inkl frisering och 
underhåll av utrustning. 

• att du uppträder på ett förebildligt sätt och följer klubben riktlinjer och 
policys, bland annat gällande säkerhetsregler. 

Tävling 

Som ridande i en specialgrupp får du i största möjliga mån möjlighet att starta på 
de hopp- och dressyrtävlingar som klubben anordnar. Det kan även vara aktuellt 
att åka och tävla på lokala tävlingar som andra klubbar anordnar och då följer en 
ridlärare med. 

Dina åtaganden; 

• att du på eget initiativ genomgår Grönt kort kurs. 
• att du löser och betalar licens för lektionsryttare. 
• att du själv anmäler dig till de klasser som du och din ridlärare bestämt och 

själv betalar startavgift. 
• att du själv inför tävlingen betalar hästhyra inkl coachavgift enl gällande 

prislista. 
Obetald hästhyra leder till att du inte får starta på kommande tävlingar. 



• att du själv ordnar transport och chaufför om det behövs och själv står för 
kostnaderna. 

• att du dagen innan förbereder dig själv och din häst, dvs ryktar 
(schamponera endast vid behov och gärna begränsat till svansen), frisera, 
sköter om persedlar och din egen utrustning och klädsel. Om du vill 
använda egen utrustning till hästen ska den anpassas med hjälp av en 
ridlärare.  Kom ihåg att det ska vara god ordning i både stall och 
sadelkammare! 
 

För att du ska få möjligheten att tävla på tävlingar som andra klubbar anordnar 
krävs att ridklubben själva arrangera tävlingar i dressyr och hoppning. Att 
anordna tävlingar är mycket roligt och lärande och du som ridande i 
specialgrupp ska därför;  

• årligen vara funktionär på klubbens lokala/regionala tävlingar 3 heldagar 
eller 6 halvdagar eller en kombination av båda samt delat i både 
förberedelser inför och avslutningar av tävlingarna. Som motprestation står 
ridklubben för startavgifter vid klubbens egna lokala/regionala tävlingar. 

• under ledning av tsek hjälpa till 12 – 15 timmar/år med förberedelserna 
inför klubbens lokala/regionala tävlingar 

• ansvara för att hinder och dressyrstaket är i god kondition. 
Hoppspecialgrupperna målar hinder 1ggr/år. Dressyrspecialgrupperna 
underhåller staket och bokstäver samt plastblommor. 

• delta på årligt kick-off möte i januari. Information ges då om bl a datum för 
ridklubbens tävlingar. 
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