Kids Cup En bedömning för unga och/eller oerfarna ryttare!
Kids Cup vänder sig till de som vill komma igång med sitt tävlande. Cupen
ska användas som en trevlig och utbildande start på en livslång
tävlingskarriär. Riktlinjerna för cupen är de samma som gäller enligt RF för
barn under 13 år, Idrotten Vill, och innebär att de startande inte rankas mot
varandra. Serien rör grenarna Hoppning och Dressyr. Bedömningen görs i
form av ”guldstjärnor” och ”önskningar” med omdömen istället för poäng.
Alla ryttare får rosett och deltagarbevis med kommentarer i positiv anda.
Klasser: Dressyprogram I och II
Syftet är att främja god ridning i bemärkelsen ryttarens sits och inverkan på hästen.
Bedömningsformen kan ses som ett steg i utbildningen mot den traditionella bedömningen.
Program I motsvarar Ryttarmärke 2 och Program II är ungefär lika som används för
Ryttarmärke 3.

Caprilliprogram I och II
En Caprillibana består av olika dressyrmoment och olika hinderövningar.
Caprilli är en bra förberedelse för ryttaren som ska lära sig att hoppa en hel bana. Ett väl
genomfört Caprilliprogram visar på god kommunikation med hästen, lydnad och bra vägval.

Anmälan till tävlingen sker via TDB (Tävlingsdatabasen) på ordinarie
inbjudnings/lokala propositioner men på speciella listor upplagda av arrangören.
Ryttaren behöver samma behörighet som vid ordinarie lokaltävling – Grönt Kort och
Licens.
Om ni kör cupen på er klubbtävling så gör ni som ni brukar med anmälningar etc.
Övrigt, Alla som deltar får rosett och deltagarbevis.
Dressyrprogrammen poängsätts inte utan ekipaget blir bedömt efter önskan att
förbättra och guldstjärnor för redan goda kvalitéer. Caprilliprogrammen är speciellt
skrivna för denna cup och bedömningen som tillämpas är samma som i dressyren,
önskningar och guldstjärnor.
På deltagarbeviset finns ett antal kategorier som skall bedömas med en ”guldstjärna”
eller en ”önskande gubbe”. Förslagsvis så bestämmer sig bedömaren för att leta
”guldstjärnor” och bara dela ut ex två ”önskande gubbar” på varje deltagarbevis. Försök
skriva positiva kommentarer till varje guldstjärna, och något konstruktivt att arbeta

med till varje ”önskande gubbe”. Alla deltagare får rosett och deltagarbevis efter
avslutad klass.
Programmen finner ni på hemsidan under Tävling – Kids Cup.
Medhjälpare och målsmän får ropa och till och med leda hästen om det behövs.
Klädsel och utrustning följer TR1, 2 och 3.
Vid frågeställningar och tolkningsbehov så används andemeningen i inledningen,
”Cupen skall användas som en trevlig och utbildande start på en livslång
tävlingskarriär”!
Frågor? distrikt@skaneridsport.se, alt SMS till Maria G Sånesson 070-550 54 91

