
Policy om att tävla med ridskolehäst
samt policy för Ridklubbens
tävlingsgrupper
Tävlingsverksamheten
Ridklubben Sleipner arrangerar tävlingar för föreningens medlemmar och andra
aktiva tävlingsryttre på Åland. Ridsporten är en mycket unik sport där ekipagen
tävlar på samma villkor oavsett kön eller ålder. Vår sport går inte att utföra utan
våra hästar, men tyvärr är det inte alla som har råd eller kunskap för att ha en
egen häst. Ridskolan strävar efter att även ridskoleryttarna ska kunna mäta sig
med ryttare som har egen häst. På tävlingarna som arrangeras av föreningen kan
ridskoleryttarna delta med ridskolans hästar. För att få lov att delta i tävling på
ridskolehäst har ridskolan som krav att ryttarna har en viss kunskap om att tävla.
Eleverna får därför mer än gärna ställa upp som funktionär på tävlingar för att
lära sig om hur det går till på en tävling och ridskolan ordnar årligen kursen
”tävlingspass”. Efter avklarad kurs och godkännande i ett prov har eleven
möjlighet att delta i tävlingarna som arrangeras av föreningen på ridskolehäst. Vi
på ridskolan vill att alla som vill ska få vara med och tävla.

Anmälan till tävlingen görs på anvisad blankett och lämnas in på ridskolans
kontor, senast sista anmälningsdagen. Blanketten skall vara undertecknad av
målsman. Ridskolans personal delar ut hästar som är lämpliga för ryttarna att
tävla i de klasser ryttaren anmält till. Tävlingsgruppens ryttare har företräde till
de hästar de har tränat på under terminen. Elev under 15 år ska ha ansvarig
målsman på plats under all uppsutten förberedelse och tävling. All
tävlingsridning sker på egen risk. Ridklubben vill premiera och peppa våra
ridskoleelever och i varje klass där det startar minst tre ryttare med ridskolehäst
delas även ut ett pris till bästa ridskoleekipage.

Tävlingsgruppen
Ridklubben har sedan 2016 haft skilda tävlingsgrupper för elever som vill satsa
lite extra på sin ridning. Som det står i stycket ovan, för att kunna tävlingsrida på
Åland och framför allt; för ridskoleryttare att kunna tävla på olika tävlingsplatser
på Åland har tidigare krävt att man har egen häst och allt vad det innebär. Alla
har varken råd eller förutsättningar för att ha egen häst och vi på Ridklubben
Sleipner vill utveckla hästsporten på Åland. Vår satsning på en tävlingsgrupp gör
att flera kan vara med och tävla runt om på Åland.

Du som elev hos oss har möjlighet att få den kunskap och den rutin du behöver
för att bli en bättre ryttare. Du lär dig att planera din träning, planera och sätta
mål för ditt tävlande. Du får stöd av Sleipners personal på tävlingar. Både
tävlingar på hemmaplan och på bortaplan. Tävlingsgruppsverksamheten är
förberedande för eleverna för att så småningom skaffa egen häst.

Vi har flera välutbildade hästar till elevernas förfogande. Eleverna i
tävlingsgruppen tillsammans med ridläraren kommer överens om vilken häst



som de ska rida i tävlingsgruppen under säsongen. Om olyckan är framme och
din häst blir skadad eller inte längre kan gå med i gruppen av annan orsak,
kommer du bli tilldelad en ny häst att arbeta tillsammans med.

Tävlingsgruppen, för vem och hur kommer man med samt motprestation
- Du har tävlingspass och har tävlat redan minst 5 tävlingar inom respektive

gren.
- Du är/har varit skötare och visat intresse för att sköta om föreningens

hästar på bästa sätt.
- Tidigare engagemang i föreningens Ungdomssektion är meriterande.
- Du är hjälpsam och ställer upp när yngre behöver din hjälp i stallet eller på

ridlektion och du har varit funktionär på tävling.
- Du rider på steg I-II nivå
- Du föregår med gott exempel och har ett gott både sportsmanship och

horsemanship. Du är en förebild för klubben både på hemmaplan och på
bortaplan.

- Du sköter noggrant om hästen och dess utrustning och följer givna
direktiv

- Utöver din lektion i tävlingsgruppen rider du minst 1 gång till på lektion
varje vecka.

- Du deltar på minst två extra träningar för externa tränare varje termin.
- Du ställer upp för klubben då det behövs hjälp. Till exempel som

stallvärdinna, funktionär eller ordnar tävlingar för de yngsta.
- Du anmäler ditt intresse för att börja i Tävlingsgruppen då du uppfyller

grundkraven till ridskolechefen eller din ridlärare.

Detta gäller för elever som vill tävla på bortaplan

● Tävlingsgruppens elever har eventuellt möjlighet att åka med Sleipners
hästar på tävlingar utanför ridklubben.

● För att få tävla på bortaplan ska du ha ridit minst 5 tävlingar hemma
inom den gren du vill tävla

● Ridlärarna bestämmer vem som åker
● Ridklubben ansvarar för att transport sker säkert och lagligt
● Eleverna ska själva engagera sig i att lösa transportfrågan tillsammans

med instruktörerna
● Ridklubbens hästsläp står kostnadsfritt till förfogande för eleverna
● Eleverna ska ha en målsman på plats under tävlingen, oberoende av

ålder.



Hästar
Ridklubben Sleipner är mycket mån om att alla elever tar hand om föreningens
hästar på bästa möjliga sätt. För att tävlingsgruppens elever ska kunna ta hand
om hästarna är det viktigt med en god kunskap om hästen som individ. Vi
kommer blanda in teori och praktisk kunskap tillsammans med undervisningen.

Ridklubbens ordinarie verksamhet och våra hästars välmående går både före
tävlingsgruppens verksamhet samt ridskolans tävlingsverksamhet. Är någon av
våra hästar i behov av en paus från tävlingsverksamheten kommer den att få det.
Då har eleven rätt att önska sig en annan häst.

Policyn revideras årligen i samband med årets första styrelsemöte. Personalen ger
sitt utlåtande om eventuella ändringar inför revideringen.

Policyn om att tävla med ridskolehäst är skapad 12.4.2017 och reviderad i januari
2023.


