
Förmåner för Tävlingsryttare 2016 
För att vi ska kunna göra reglering av licens samt uppstallning- och startavgifter gäller 
följande: 

Skicka ett mail till jhoppning@yahoo.com där du anger ditt namn, licensnummer, var 
och när du gjorde ditt resultat samt vad dina utgifter uppgått till. Ange i ’ämne’ att det 
gäller förmåner. Detta ska ske senast 15 december. 
TS vill även påminna att TS står för kostnader som uppstår vid deltagande i våra lag. 
Framridningsklass och uppstallning vid längre resor står TS för. 
Observera att det är en arbetsplikt 4 h per termin för att komma i åtnjutande 
av förmånerna nedan; 
Gratis licens erbjuds då du når upp till dessa nivåer: 

Hoppning 
B-ponnyryttare ska ha tagit sig runt en regional nivå LA. 
Övriga ekipage ska ha tagit sig runt en bana på regional MsvB nivå. 

Dressyr 
B-ponny LA 60% (reg) 

C och D ponny LA 64% (reg) 
Häst tävlat MSVC med minst 64% 

Återbetalning av start- och uppstallningsavgifter på tävlingar. 

A. Återbetalning utgår med ett maxbelopp om 1500 kr per ryttare och år när du når upp 
till dessa nivåer. 

Hoppning 
B-ponnyryttare då de klarat av en felfri grundomgång i MsvB på regional nivå. 
Övriga ekipage ska ha tagit sig runt en bana i MsvA på nationell nivå. 

Dressyr 
B-ponnyryttare LA:2 på minst 64% på regional nivå. 
Kat C och D ska rida på minst 64 % där skolor och enkla byten förekommer på regional 
nivå. 
Häst Tävlat Msv B:4 med minst 64%. 

B. Återbetalning utgår med ett maxbelopp av ytterligare 1500 kr per ryttare och år när du 
når upp till dessa nivåer, dvs totalt max 3000 kr per ryttare och år. 

Hoppning 
Ponnyryttare som kvalat till SM under innevarande år. 
Hästryttare som kvalat till SM under innevarande år. 

Dressyr 
Ponnyryttare som kvalat till SM. 
Hästryttare som tävlar Intermediere 1 (svår klass) 

Deltagande på SM 
Vid deltagande på SM står tävlingssektionen för kostnaden för en klubbjacka , denna 
förmån kan endast erhållas vid ett tillfälle per år. 
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Internationell licens 
 

Jönköpings Fältrittklubb kan erbjuda en internationell licens om man har fyllt följande 
krav. 

Hoppning  

Ponny ,Junior, YR,  Du ska ha tagit en placering på SM 

Häst, Du ska ha tagit en placering i 15o. 

Dressyr 

Ponny, Junior, YR, Du ska ha tagit en placering på  SM 

Återbetalning sker då man varit utomlands och tävlat. 

 

 


