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Agenda  

Onsdag start kl 17 

• Invigning 

o Björbäcks ryttarförening och kommunen hälsar välkomna 

o Defilering samtliga deltagare 

o Uppvisning sportkörning – Ester Fagerlind, brons NM 

o Uppvisning Caprifolens voltigeklubb 

o Nationalsång 

o Utmarsch 

Torsdag start kl 9 

• Kval 1 SM 

• Kval 1 ungponnyer – 4,5 och 6 åriga ponnyer 

• Ryttarfest kl.19.30 

Fredag start kl 9 

• Kval 2 SM 

• Kval 2, ungponnyer – sammanlagt resultat för de två kvalen räknas och bästa 
4, 5 och 6 åriga ponny koras 

• Utvecklings och inspirationsklasser för barn upp till 12 år, coachning av 
domare och tränare på banan 

o Mats Mellberg P12 – svårighetsgrad 1 – LB:1 

o Ride and Learn - svårighetsgrad 2 –LA:1 

Lördag 

• Consolation (B-finaler) 

• Utvecklings och inspirationsklass för barn upp till 12 år, rider programmet för 
domare och tränare – muntlig och skriftlig feedback 

o Mats Mellberg P12 – svårighetsgrad 1 – LB:1 

o Ride and Learn - svårighetsgrad 2 –LA:1 

Söndag 

• A-finaler  

 



Tävlingsbanorna:  

Bana 1– stora grusbanan närmast ridhuset  

Bana 2 – nedersta stora grusbanan  

Bana 3 – skogsbanan 

Cafeteria/grill - öppettider 

Onsdag: 12 – tills invigningen är klar – endast cafeterian öppen 

Torsdag – Söndag:  8 - 19 

Dagens lunch serveras mellan 11 – 14. I cafeterian serveras frukost, dagens lunch, 
sallad, enklare förtäring, dricka, kaffe och godis. I grillen serveras hamburgare och 
korv samt i fikaboden serveras kaffe, glass samt enklare förtäring.  

Cafeterian erbjuder enklare förtäring, smörgåsar, fikabröd, kaffe, godis m.m.  

Betalning: Kontant eller swish 

Kontaktlista  

Tävlingsledare: Ida-Paulina Johansson 073-421 80 14  

Annika Welther 070-648 20 57  

Överdomare: Christel Wiberg 070-241 10 23  

Uppstallningsansvarig: Thyra Romberg 076-021 72 82  

Sekretariat: Monica Nilsson 070-512 60 20, Linda C. Romberg 070-551 72 82  

Teknik, Equipe: Kim Fors 070-275 74 26  

Pressansvarig: Camilla Feurst 076-771 76 06  

Sjukvårdare: Cina Svensson 070-577 42 32 
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Sociala medier 

SM:et finns som event på Facebook och Instagram under hashtagen SMiBjörbäck 

https://www.instagram.com/bjorbacksrf/ #SMiBjörbäck 

https://www.facebook.com/events/465958737548909/ 

Glöm inte signera GDPR-blanketten i sekretaritet så vi får många fina mingelbilder! 

Turist i Laholm 

I Laholms kommun finns det massor av spännande aktiviteter och roliga utflyktsmål. 
För att få expertråd om vart man ska bege sig för att se lite mer än vår fina 
anläggning besök Turistbyråns bås på utställningsområdet på stora gräsbanan. De 
är på plast torsdag och fredag 10 – 12. 

Finns även på Instagram #VisitLaholm 

SM kategorier 

SM tävlingarna delas upp i ålderskategorier och storlekskategorier på ponnyerna 
enligt nedan: 

Kategori B (minsta ponnyerna) för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Kategori C (mellan) och 
D (störst) grupp 1 för ryttare till och med det året de fyller 16 år. Kategori C och D grupp 2 för ryttare 
från och med det året de fyller 17 år och till och med det året de fyller 20 år. Totalt fem SM medaljer 
som delas ut i A-finalerna. 

Kategoriindelning ponny. 

Kategori D - max 148 centimeter 
Kategori C - max 140 centimeter 
Kategori B - max 130 centimeter 

  

https://www.instagram.com/bjorbacksrf/
https://www.facebook.com/events/465958737548909/


Regler och bedömningsgrunder 

Svenskt Mästerskap Ponny 

Tävlingen är öppen för:  

Kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Kategori C och D grupp 1 
för ryttare till och med det året de fyller 16 år. Kategori C och D grupp 2 för ryttare 
från och med det året de fyller 17 år och till och med det året de fyller 20 år. 

Kvalificering SM: 

Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, Kvalifikation Kategori B: lägst 
65,00% i minst två ritter i LA:2 eller högre. Kategori C grupp 1 och 2 lägst 66,00 % i 
minst två ritter i FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare eller FEI:s Individuella 
Mästerskapsprogram för ponnyryttare. Kategori D grupp1 och 2: lägst 67,00 % i 
minst två ritter i FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare eller FEI:s Individuella 
Mästerskapsprogram för ponnyryttare. 

Kvalificering SM-final: 

• Kategori B: De 30 procent (beräknat på antalet startande i kval 1) ekipagen 
som uppnått högsta procenttal efter kval 1 och kval 2, dock lägst 5 ekipage. 

• Kategori D grupp 1 och 2: De 15 ekipage som uppnått högsta procenttal efter 
kval 1 och kval 2.  

• Kategori C grupp 1 och 2: De 30 procent (beräknat på antalet startande i kval 
1) ekipagen som uppnått högsta procenttal efter kval 1 och kval 2, dock lägst 
5 ekipage.  

Finalen för C och D-ponnyer rids i kür, ett eget komponerat program till musik.  

Rörelser som ska ingå 

1. Samlad skritt (minst 20 m)  

2. Ökad skritt (minst 20 m)  

3. Skrittpiruett till höger och/eller vänster  

4. Höger öppna (samlad trav)(minst 12 m)  

5. Vänster öppna (samlad trav)( (minst 12 m)  

6. Höger diagonal sluta (samlad trav)  

7. Vänster diagonal sluta (samlad trav)  

8. Ökad trav  



9. Förvänd galopp till höger (minst 20 m)  

10. Förvänd galopp till vänster (minst 20 m)  

11. Enkelt byte till höger  

12. Enkelt byte till vänster   

13. Samlad galopp inklusive volt med 8 m diameter till höger och/eller vänster  

14. Ökad galopp  

15. Inridning samt inledande och avslutande halt  

Det konstnärliga utförandet 

16. Rytm, energi och elasticitet  

17. Harmoni mellan ryttare och ponny  

18. Koreografi, användande av banan, uppfinningsrikedom   

19. Svårighetsgrad, kalkylerade risker   

20. Musik och samstämmighet med musiken  

Svenska Ridsportförbundets Ungponny dressyr 

Tävlingen är öppen för:  

Kategori B för ryttare till och med det år de fyller 13 år Kategori D och C för ryttare till 
och med det år de fyller 20 år. 

Kvalificering ungponny: 

Kvalificering sker under tidsperioden 4- åringar 1 april till 23 juni 2018. 5-åringar- 6-
åringar 1 januari till 23 juni. Kvalifikation gäller ekipage. 4-åriga ponnyer eller 5 åriga 
ston som haft föl*: Minst 67 procent, i minst två ritter i lägst Lätt C-klass, på lokal 
tävling eller högre, alternativt tävling eller klass för ungponny. 5-åriga ponnyer eller 6 
åriga ston som haft föl*: Minst 67 procent, i minst två ritter i lägst Lätt B-klass, på 
lokal tävling eller högre, alternativt tävling eller klass för ungponny. 6-åriga ponnyer 
eller 7 åriga ston som haft föl*: Minst 67 procent i minst två ritter i lägst Lätt A-klass, 
på lokal tävling eller högre, alternativt tävling eller klass för ungponny.  

Kvalificering ungponny-final: 

4-åriga ponnyer: Visas i grupper om 2-3 ekipage. Ryttarna visar upp sina hästar i 
skritt, trav och galopp efter domarnas anvisningar. En domare med lägst Medelsvår 
B-behörighet samt en tränare med lägst nivå B. Ekipage bedöms enligt Allmänt 
intryck Unga ponnyer. Ingen kategoriindelning. 5-åriga ponnyer: Lätt B för Ungponny 
2008. Ekipage bedöms enligt Allmänt intryck Unga ponnyer. Ingen kategoriindelning. 



En domare med lägst Medelsvår B-behörighet samt en tränare med lägst nivå B, 
alternativ domare enligt TR. 6-åriga ponnyer: Lätt A för Ungponny 2008. Ekipage 
bedöms enligt Allmänt intryck Unga ponnyer. Ingen kategoriindelning. En domare 
med lägst Medelsvår B-behörighet samt en tränare med lägst nivå B, alternativ 
domare enligt TR. Det skall vara olika domare och tränare dag 1 och dag 2. 

Segrare i Ungponnydressyr 2019 blir det ekipage som uppnått högsta procenttal då 
procenten från kval 1 och kval 2 räknats samman. Om två eller fler ryttare uppnår 
samma procent avgör procenten i andra kvalomgången 

MATS MELLBERGS RÅ 12 Dressyr cup med fokus på ryttarutveckling 

Tävlingen är öppen för:  

Tävlingen är öppen för RÅ 12, (för ryttare tom 12 år)  

Kvalificering: 

Kvalificering sker på lokal tävling eller högre i klass L:C:1 eller högre. Ekipage skall 
nå över 60,0% för att kvalificera sig till regionfinal. Ej placerad i LA dressyr eller 
högre (ekipage/ryttare). 

De tre främsta ekipagen får guldbiljett och inbjuds därmed till ”slutaudition”. 

Bedömning: 

1. Handställning  

2. Ryttarens sits  

3. Skänkelns placering  

4. Stöd-kontakten mellan ryttarens hand och ponnyns mun.  

5. Harmoni  

6. Puts och ordning  

En glad smile berättar om det du gjort bra. Två smilisar berättar om det du kan 
förbättra, så du blir ännu bättre till nästa gång. 

Svenska Ridsportförbundets Cup ”Ride and learn” 

Samma regler och bedömningsgrunder som Mellbergs cup, men en svårighetsgrad 
högre.  

Kvalificering: 

Kvalificering sker på lokal tävling eller högre i klass LB:1 eller högre. Ekipage skall 
nå över 60,0% för att kvalificera sig till regionfinal. 



 

Kunskap vinst i ny ponnycup 
2018-02-11 
De allra yngsta dressyrryttarna får en alldeles egen cup där kunskap och lärande blir en 
stor del. Mats Mellbergs P12 Ride and Learn heter den nya ponnycupen och det viktigaste 
i cupen är ryttarens utveckling. 

- Målet med cupen är att ha kul och lära sig rida program och kunna inverka på rätt sätt, säger 
Mats Mellberg, ”pappa” till idén. 

Mats Mellbergs P12 Ride and Learn är öppen för ryttare upp till och med tolv år, det är vad P 12 
står för. Cupen rids i Lätt B:1, det är ingen indelning i kategorier för ponnyerna och cupen har ett 
eget protokoll.  
Vid sidan av banan finns en domare och en ridlärare/tränare. Tillsammans ger de muntliga 
kommentarer i anslutning till ritten till ryttaren, medföljande tränare och föräldrar. 
Det handlar om att titta på handställning, sits, skänkel, takt, stöd och harmoni. Här har ryttaren, 
domaren och tränaren en dialog. 

 

Mats Mellberg har lång erfarenhet av ponnydressyr vid Sundby Ridklubb och brinner fortfarande 
för ridsporten. 
Ryttare från klubben har vunnit SM-guld och Mats har tappat räkningen på antalet segrar på 
nationell nivå. Det är i alla fall ett hundratal. Allt inom ridskolans ram. 
- Det här är det roligaste som finns, säger Mats Mellberg och vill att barn ska få chansen att ha 
roligt och lära sig sits, balans och programridning.  
- Allt för att så många som möjligt ska kunna vara med, förklarar Mats som lång pedagogisk 
erfarenhet. 
Det ska vara enkelt att rida Mats Mellbergs P12 Ride and Learn och den magiska gränsen är 60 
procent. Via kval och regionala träffar får de främsta från varje region chansen att vara med 
under SM i Gävle och lära och rida i en egen klass. 
Regional Mats Mellbergs P12 Ride and Learn rids i klass Lätt B:1 med särskilt domarprotokoll.  

 

Hänvisning: 
https://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/Nyheter/2018/02/Kunskapenarvinsteninyponnycup/ 
 
 
 

https://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/Nyheter/2018/02/Kunskapenarvinsteninyponnycup/


Tack till våra fantastiska sponsorer!!! 
 

 


