SM i Paradressyr 7-8 Juli 2018 hos Viarps Kör- och Ridklubb
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Det är härligt att som ordförande för Svenska Ridsportförbundet hälsa er
alla välkomna. Svenska Mästerskapet är det finaste vi har och jag hoppas att
helgens tävling ska bli en spännande och minnesvärd upplevelse både för
deltagare och publik. Ett Svenskt Mästerskap är verkligen ett kraftprov. Det
är långa tävlingsdagar, oftast flera kval eller delmoment, innan en mästare
kan koras.
Ridsporten i Sverige växer. Fler och fler hittar fram till vår underbara sport
och får uppleva inte minst gemenskapen med hästen. Ridsporten är också en
jämlik sport där män och kvinnor tävlar på samma villkor och där samspelet
mellan häst och ryttare spelar större roll än ryttarens ålder. Ridning väcker
ofta ett livslångt intresse och det finns alla förutsättningar att fortsätta vara i
stallet livet ut.
Jag önskar alla ryttare, team, arrangör och funktionärer stort lycka till och
jag hoppas att publiken får en spännande helg som inspirerar och väcker
nyfikenhet till ännu mera ridsport! Tack till våra sponsorer, och ett stort tack
till alla de ideella krafter som ser till att allt praktiskt fungerar för ryttare,
hästar, hästskötare och publik. Det är det engagemanget som gör arrangemanget möjligt och gör att vi kan bjuda publik och ryttare på en spännande
tävling. Utan er, ingen tävling.
Ulf Brömster, ordförande
Svenska Ridsportförbundet
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Viarps Kör- och Ridklubb - klubben med hjärta och plats för alla
Klubben med en plats för alla

SM-veckan

Viarps Kör- och ridklubb är en ideell förening
som grundades 1972. Under åren har föreningen
stadigt utvecklats och har idag ca 600 medlemmar. VKRK har en professionell hästhållning med
välmeriterad personal och bedriver häst- och
ridutbildning av högsta kvalitet för alla åldrar och
kunskapsnivåer.

Vi på VKRK är mycket stolta över att återigen få
förtroendet att arrangera SM i Paradressyr denna gången som en del av SM-veckan som
arrangeras i samarbete mellan Helsingborg och
Landskrona stad.
SM-veckan är en riktig folkfest som pågår den
2-8 Juli. Förutom paradressyren är runt 50-talet
sporter representerade med idrottsutövare som
ska göra upp om sina respektive SM-titlar i en rad
olika sporter som simning, bågskytte, surfski etc.
Kort sagt något för alla!
Även detta år ser vi fram emot att heja på hemmaryttaren Hanna Murray.
Hemmaryttaren Hanna Murray

Föreningen har cirka 30 hästar fördelade på
storhästar och ponnyer och cirka 400 elever som
rider lektion varje vecka. Därutöver anordnas
specialkurser inom dressyr, hoppning, körning,
voltige, lägerverksamhet och skräddarsydda
kurser. Förutom ridskolan har föreningen drygt
100 privatryttare och en aktiv tävlingsverksamhet
med ett flertal tävlingar från klubbtävlingar upp
till regional nivå i både hoppning och dressyr för
ponny och häst.

”Vi står för
att ridningen ska
vara en inkluderande
sport tillgänglig för alla något vi aktivt jobbar för
i den dagliga verksamheten.”
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Program SM i Paradressyr 7- 8 Juli 2018

Fredag 6/7

Lördag 7/7

Söndag 8/7

15.00 Ankomst - stallet öppnar. Cafeterian öppnar.

10.00 Förklasser

10.00 Clinic Marlene Engström, pararyttare

12.00 Invigning av SM i Paradressyr
Invigningstal av Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
Svenska Ridsportförbundet
Viarps Kör- och Ridklubb

11.00 Special Olympics
SM Individual Championship Test grad 1-3 (20x40)

17.00 Test av lånehäst
18.00 Öppet ridhus för träning
20.00 Cafeterian stänger
22.00 Stallet stänger

Ca 13.00 Special Olympics
SM Team Test grad 1-3 (20x40)
Ombyggnad av banan
SM Team Test grad 4-5 (20x60)
18.00 Ryttarfest
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Lena Malmström

Därefter
Ombyggnad av banan
Prisutdelning
SM Individual Championship Test grad 4-5 (20x60)
Prisutdelning
Ca 15.00 Slut
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Paradressyr - tävla med funktionsnedsättning

I Sverige och internationellt delas ryttarna upp i olika grupper som
kallas grader. Detta görs för att skapa så rättvisa tävlingar som möjligt,
där ryttare med liknande förutsättningar ska kunna tävla mot varandra
på ett bra sätt.
Inom grad 1 (tidigare grad 1a) innehåller programmen rörelser i skritt.
Inom grad 2 (tidigare grad 1b) innehåller programmen rörelser i både
skritt och trav.
Inom grad 3 (tidigare grad 2) innehåller programmen rörelser i skritt
och en mer sammanhängande travdel.
Inom grad 4 (tidigare grad 3) innehåller programmen rörelser i skritt,
trav och galopp och de internationella programmen motsvarar ungefär
LA.
Inom grad 5 (tidigare grad 4) innehåller programmen rörelser i skritt,
trav och galopp och de internationella programmen motsvarar ungefär
MSV C.
Special Olympics
I Special Olympics tävlar idrottare med en mental funktionsnedsättning. Internationellt får ryttare som deltar i Special Olympics tillsammans med sin tränare välja om man vill rida skrittprogram, skritt/
trav-program eller skritt/trav/galopp-program.

Anita Johnson
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Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Cirka
4 000 ryttare med funktionsnedsättning får genom ridsporten möjlighet
till en meningsfull fritidssysselsättning och tävlingskarriär.

Louise Etzner Jakobsson rankas som världsetta i Paradressyr!
Louise Etzner Jacobsson fortsätter att visa
storform och har nu seglat upp som världsetta
på rankingen i sin grad, och åtta i den totala
rankingen.
Louise sätter ständigt nya och högre mål för sig
själv. I år har hon uppnått drömmen att rida
svår klass Grand Prix, och kvalat in till SM på
Strömsholm för ryttare utan funktionsvariation. Hon väljer dock att stå över för att satsa på
World Equestrian Games som går av stapeln i
Tryon i USA den 11-23 September i år.
Louise tävlar på SM i Paradressyr i Grad 4 med hästen Zernard som ägs av Katarina Qvarnström. Hemmaklubb är Wisby
Ridklubb på Gotland.

”Det känns faktiskt rätt
coolt att vara rankad
världsetta”
Meriter:
• Två bronsmedaljer från Paralympics i Rio 2016
• Brons- och silvermedalj vid EM i Göteborg 2017
• Flerfaldig Nordisk mästare
• Regerande Svensk Mästare 2017
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Deltagande ryttare och hästar*
Ryttare

Klubb

Häst

Född

Härstammning

Uppfödare

Ägare

Kristina Alderheim

Piteå Rid & Körsällskap

Banjo

2004

Bocelli - Briar

Louise Etzner Jakobsson

Kristina Alderheim

Catrin Csore

Örebro Fältrittklubb

Lånad häst

Sofia Domander

Örebro Fältrittklubb

Golden Catch Me 2002

Maria Eriksson

Lurbo Ridklubb

Lånad häst

Mikaela Eriksson

Uppsala Ponnyklubb

Alladin

2003

Sjömillans Seagram -Pegasus Buckey

Susan Pettersson

Mikaela Eriksson

Louise Etzner Jakobsson

Wisby Ridklubb

Zernard

2003

New Balance - Lester

Ann-Christin Larsson/Bengt Ohlsson

Katarina Quarnström

Linnéa Gunneflo

Spekeröds Ridklubb

Dinahs Duffy

2008

Twilight - Umido

Camilla Larsson

Gunilla Gunneflo

Anita Johnsson

Laholmsortens Ryttarförening

Dear Friend

2008

Don Henrico - Wolkenstein

Hans-Herman Hinch

Anita Johansson/Helena Ager

Maria Larsson

Spekeröds Ridklubb

Mr Baxter

De Niro - Regazzoni

Mariechen Guennemann

Lena Malmström

Sösdalaortens Lantliga RF

Fabulous Fideliee 2012

Floricello-Don Romantic

Lena Malmström

Lena Malmström

Hanna Murray

Viarps Kör- och Ridklubb

El Mazzaron

2000

e. Levantos II - Feliciano

Roland Fässberg

Hanna Murray

Mathilda Persson

Spekeröds Ridklubb

Lowis Briar

2008

Louice Norling

Linda Persson

Christina Petersson

IM Sportriders Ryttarförening

Laredo´s Fyrste

2004

e. Juno Rory RC 56 - Öxenholm
Marble Jr RC 61
Furst Heinrich - Friedensfurst

Heike Jensen

Christina Petersson

Ann-Helen Svensson

Sorunda Ridklubb

Julia

2001

Okänd

Peet Keeringa

Ann-Helen Svensson

FSChampion de Luxe-Power Star B okänd

Sofia Domander

*anmälda t.o.m 2018-06-21

Hanna Murray
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Hitta hit
Vägbeskrivning
Från E6 kör av vid Landskrona N, kör mot Vallåkra. Efter ca 4-5 km sväng höger in på grusväg efter flygfältet vid
skylt ”Ridhus, Flygplats”. Viarp ligger ca 1 km längre fram till vänster sida.

Viarps Kör- och ridklubb
Norra Viarpsvägen 68
261 92 Härslöv
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Skiss över anläggningen

Stall

Framridning

Tävlingsarena

Framridning
Parkering

Parkering
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Cafeteria
Sekretariat

Handikappanpassad WC

Foto: Gabriella Wilton, Svenska Ridsportförbundet, Helena Ager, Anette Frank, Susanne Murray
Omslag: Louise Etzner Jacobsson

Ett stort tack till Svenska Ridsportförbundet och våra sponsorer som gjort denna tävling möjlig.

