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Kick-off 2021

Då de speciella omständigheterna med Covid-19 
kan vi inte ha en kick-off i stallet som vi brukar ha. 
Därför har vi skapat denna powerpoint för att ge 
information till alla tävlingsryttare på SoRK.



Klubbtävlingar 2020

• T-sek har anordnat P&J i hoppning och dressyr, istället för de 
årliga klubbmästerskapen. Detta pga Covid-19.

• Klubben har anordnat tävlingar i hoppning (10 st) och dressyr 
(3 st). Utöver det har klubben anordnat flera rosettrace och 
andra typer av kurser.



Externa tävlingar 2020

• Hopptävlingarna på våren blev inställda men kunde 
genomföras på hösten den 3 ‒ 4 oktober.

• Våra sedvanliga dressyrtävlingar kring nationaldagen fick i år 
enbart genomföras för ponny och hölls den 6 ‒ 7 juni. 
Ytterligare en dressyrtävling, denna gång för häst, hann vi med 
att genomföra den 13 september.



Externa evenemang 2021

• Vår P&J 17 (Ponny) och 18 (Häst) april

• Planerad P&R 5-6/6

• Planerad P&R/dressyrtävling 19/9

• Planerad P&J/hopptävling 2-3/10

• Då läget framöver är osäkert mer hurvida förbud etc för 
tävlingar kommer vara så kan vi inte ge mer info i dagsläget 
om resterande planer för året.

• För rosettrace/kurser, håll utkik på Sorks hemsida



Om T-sek

• Man behöver inte tävla för att vara med i tävlingssektionen!

• Vi ordnar (vanligtvis) KM, externa tävlingar, Kick-off, samt 
clinics. Det innebär att vi ses ca 1 g/månad samt oftare inför 
tävlingar, beroende på vilket ansvarsområde man tillhör.

• Är du intresserad att vara med? Maila oss på 
tsek@sollentunaridklubb.com

mailto:tsek@sollentunaridklubb.com


T-seks medlemmar och 
ansvarsområden

Jasmine Axelsson - ordförande

Frida Ejneborn - vice ordförande

Sara Björkner – sponsor och sekretariat

Melanie Swales - säkerhet

Julia Hugosson - funktionärer

Anette Ragnarsson – IT och sekretariat

Annelie Tjernlund - cafeteria

Gitten Lundgren-Hydén - sponsring



Vad krävs för att få tävla på 
klubbmästerskapet?

• I slutet av varje år anordnar T-sek KM i dressyr och hoppning.

• För att få vara med ska du ha tävlat MINST en klubbtävling i 
den disciplin du vill tävla KM i under året.

• Fler kvalregler står i propositionen.



Vad krävs för att få tävla externt?

• Grönt kort, samt att 
hålla sig uppdaterad 
på TR.

• Licens och 
medlemskap i en 
klubb ansluten till 
Svenska 
Ridsportförbundet

Lektionsryttare som tävlar för Sork ska:

• Hålla koll på hästens utrustning och frisering, och se till att 
dressyrstaket och hinder mm är i bra skick.

• Lösa licens, betala alla avgifter och ordna transport och chaufför 
till och från tävlingarna.

• Vara funktionär på Sorks egna regionala/lokala tävlingar 
sammanlagt minst 3 heldagar, samt delta i förberedelser och 
bortplockning inför och efter tävling.

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

• Delta i kick-off en gång per år! 



Uppförandekoden

Andan hos Sollentuna Ridklubb: Ansvar, Trygghet & Ödmjukhet

• Vi tar hand om våra hästar både före och efter 
ridning. Vi berömmer hästen när det går bra och 
skyller aldrig på hästen när det går dåligt. Vi söker 
ny kunskap för att bli bättre ryttare.

• Vi tar hand om hästens utrustning, ser till att våra 
lokaler hålls fräscha och respekterar andra 
människors ägodelar. 

• Vi är alltid ambassadörer för vår klubb. Vi hälsar, är 
trevliga mot funktionärer och tackar när vi är klara. 

• Vi visar respekt för varandra. Alla är välkomna och 
ingen ska känna sig utesluten. Var trevlig och 
hjälpsam, och dela med dig av din kunskap och 
erfarenhet. 

• Vi talar inte illa om varandra  utan ger bara positiva 
omdömen, både i stallet, på läktaren  och på sociala 
medier. 

•Vid tävling hjälps vi åt för vår klubb, både före, under 
och efter tävlingen. Vi berömmer goda prestationer och 
uppmuntrar varandra vid motgångar. Vi peppar och hejar 
på varandra på läktaren, det ska vara laget som gäller 
inte jaget. 

•Vi uppmuntrar alla att delta oavsett nivå, alla 
prestationer är lika mycket värda. 

•Vi säger till om vi ser någon behandla hästen eller 
någon annan människa illa, eller inte tar hand om 
utrustning och stallmiljö. 


