
 

 

 

 

 

 

 

 

TRÄNA PÅ ATT TÄVLA 
Rider du i ”siffergrupp” och vill prova vara med på Pay and Jump, Ride 

eller WE?  

SOMMARAKTIVITETER 2023  

Vi har ridlärare på 
plats som hjälper till 
med frågor och 
framridning – dennes 
råd och hjälp ska 
följas avseende 
framridningens 
upplägg och längd, 
samt genomförande 
av ritten på banan. 
Man får EJ ha med 
sig egen 
hjälp/instruktör.  
 

Pay and Jump  
Junior 215 kr 
Senior 250 kr 
 

Pay and Ride  
Junior 215 kr 
Senior 250 kr  
 

Pay and WE  
LE/LD (endast teknik) 
Junior 215 kr 
Senior 250 kr 
 
LC/LB 
junior/senior 290 kr  
 

Anmälan och 
faktura via 
Hippocrates! 

Avanmälan skall ske 
senast 7 dagar före 
respektive aktivitet. 

 

Vi förbehåller oss rätten 
att ändra 
höjder/klasser utifrån 
inlämnade önskemål. 
Hästarna delas ut 
utifrån hur de "är i 
tjänst”" i övrigt under 
sommaren. Lämna 
gärna flera önskemål, vi 
kan inte lova att man 
får någon av de 
hästarna man önskat. 

PAY AND JUMP 
Öppet för dig som rider 
på nivå P8/S8 och uppåt 
och som också har varit 
med på klubbtävling i 
hoppning. 

13 JUNI TIS 17.00 
15 JUNI TOR 17.00  
19 JUNI MÅN 17.00 
 

PAY AND RIDE 

Öppet för dig som rider 
på nivå P8/S8 och uppåt, 
samt SDR. 

20 JUNI TIS 17.00 

22 JUNI TOR 17.00 

 

 

PAY AND WE 
Öppet för dig som rider 
på nivå P5/S5 och uppåt, 
samt SDR. LE/LD endast 
teknik, LC/LB för dig 
som deltagit på 
klubbtävling/Pay and 
WE tidigare och rider på 
P8/S8 och uppåt. 

17 JUNI LÖR 10.00 

 

 

 

 

 

Info, Startlistor, banskisser till 
WE hittar du på vår hemsida 
www.uppsalaponnyklubb.se 
under träning/tävling -
tävlingstermin 2023. 
 

Hoppning ca 25-30 
ekipage per timme.  
Höjder: 30, 40, 50 cm 
endast rättuppstående 
hinder. 
 

Dressyr ca 6 ekipage per 
timme. LC:1 eller LB:1 på 
20x40. 
 

WE cirka 8 ekipage per 
timme. LE-LB. 
 

Rosett finns att köpa i 
sekretariatet för 50 kr  
 
Kom förberedd i god tid. 
Funktionärsuppgifter 
fördelas ut medan man inte 
rider. Innan hjälps vi åt att 
bygga bana och efter 
aktiviteten hjälper man till 
att släppa ut sin häst och 
mocka boxen. 
 
 
 

 

 

Det är obligatoriskt med hjälm och skor/stövlar enligt TR. Om du 
är tom 18 år måste du i hoppningen även ha 
säkerhetsväst. Långärmad tröja bör bäras. Inga luvor på tröjor, 
jackor, västar.  
 
Är du under 18 år så ska du ha målsman med dig. I övrigt så följs 
TR:s bestämmelser.  
 
Hundar skall hållas kopplade under uppsikt och får ej följa med 
inomhus. 
 
Vi är en rökfri anläggning, tack för att du respekterar detta och 
endast röker på bilparkeringen. 
Parkering enligt anvisning. 
 

http://www.uppsalaponnyklubb.se/

