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FAKTA SUGAR CUP  

Upplägg: En bana med terränghinder ställs iordning på två eller tre platser i vardera 
region eller liga. I Halland rids serien år 2022 på RK Styringestall (Lundåkra). Efter de 
två grundomgångarna i respektive liga arrangerar vi en gemensam semifinal i SUGAR 
CUP för ekipagen från södra delen av Sverige. Semifinalen för häst & ponny rids i under 
juli 2022. Till semifinalen är alla ekipage välkomna som har deltagit i minst två omgångar 
i någon region av Sverige. Även ekipage som under år 2022 eller tidigare startat P80 
(H90 för häst) får deltaga i Regionsfinal, men får inte kvala in till Sverigefinalen. De 
maximalt 30 främsta ekipagen (exakt antal meddelas senare) från stilbedömningen i 
semifinalerna, går sedan till finalen i SUGAR CUP 2022. Årets final i Sugar Cup Sverige 
kommer arrangeras i augusti, datum och plats är ännu ej klart..  

Så går Sugar Cup till: Träning sker på banan innan uppridningen. Under 2022 sker 
träning och uppridning under samma lektion. Ryttarna får först hoppa banan, hinder för 
hinder tillsammans med auktoriserad fälttävlanstränare och i slutet av träningen får 
ekipagen självständigt sedan rida hela banan som träning under tävlingslika 
förhållanden med stilbedömning. Man startar och rider en och en, vill man rida två och 
två går detta givetvis bra det med. Efter ritten rider ryttaren fram till domaren och får 
muntliga kommentarer. Därefter får ekipaget ev. hoppa några hinder till i träningssyfte. 
Träningen är obligatorisk för de ryttare som INTE har Fälttävlansmärke/kort (d.v.s. 
underskrift i Ryttarboken) och som vill delta i banträningen. Alla ponnyer är 
välkomna och alla hästar är välkomna. Hinderhöjden är dock densamma för samtliga 
ponny kategorier (ca 60 cm) och häst (ca 80 cm), med enkla typhinder av 
fälttävlanskaraktär. Det går bra för ridhästarna att hoppa ponny hinder om man vill. 
Kravet för att delta är säkerhetsutrustning enligt fälttävlans TR: Godkänd hjälm, medical 
card (bifogat i detta meddelande) och säkerhetsväst – samt att ryttaren antingen har 
Fälttävlansmärket eller att ekipaget har deltagit i träningen som föregår varje 
stilbedömning.  

VARMT VÄLKOMNA TILL SUGAR CUP 2022! 

Pernilla och Ted Velander, Initiativtagare till och grundare av SUGAR CUP,  

Anna Felé, Olsegårdens Ridklubb, Halland  

 

 



 

Liten historik bakom SUGAR CUP:  

Kategori-indelningen i ponnyfälttävlan ändrades. 70 cm blev lägsta klass. 
Banhoppningshindren byggdes på 75 cm. Höjderna blev för stora och kraven för höga 
för en liten ponny – och för en ung ryttare eller ryttarinna som ville prova på att rida 
fälttävlan. Det första steget försvann i ponnyfälttävlan. Vid den här tiden hade Ted 
Velander en mycket liten – men duktig – B-ponny; B Siwgr, (walesiska för socker och 
uttalas Sugar) på 116 cm. Hennes ryttarinna Ella Filippa ville så gärna rida en tävling. 
Men de breda oxrarna i banhoppningen blev bara för mycket. Siwgr sade stopp. Ella 
Filippa var ledsen. Då drog Ted igång en träningsserie i terrängridning, under 
sommarlovet i Skåne. Detta var 2009 och Ted och hans fru Pernilla bestämde att 
hindren skulle vara högst 60 cm höga och att alla ponnyer skulle kunna hoppa dem väl. 
Ted byggde hindren på sin träningsbana utanför Flyinge kungsgård. Syftet med cupen 
var att barnen skulle få chansen att rida och träna och upptäcka hur roligt det är att 
hoppa hinder i terräng. Nyckeln till denna upptäckarglädje stavas bra och låga hinder – 
samt klok och kunnig träning. Med rätt förutsättningar blir terrängridning roligt och 
säkert. Barnen lär sig tidigt att hantera sina ponnyer och rida dem ute på öppna ytor. De 
tränar upp sits och balans och lär sig att rida i rätt tempo. De blir redan tidigt i sina 
karriärer mer kompletta ryttare – den bästa säkerhetsfaktorn av alla. Och en hel 
generation av glada ponnybarn är åter på väg in i fälttävlanssporten.  

Grovt uppskattat är åtta av tio ponnyekipage vid de senaste årens fälttävlanstävlingar i 
södra Sverige, ryttare och ponnyer vi känner igen från elva somrar med SUGAR CUP. 
Det är fantastiskt och underbart roligt!  

Ted och Pernilla Velanders hemsida hittar ni på www.flyingehus.se 

Välkomna för 14 året i rad till SUGAR CUP Sverige! 

 

 

 

 

 

 



 
Ryttarmeddelande Sugar Cup, omgång 1 Lundåkra Terrängbana 

Lördagen den 18 juni - träning & uppridning, första start kl 10.00 

 

BETALNING:  

Vi vill att ni betalar 600 kr (300kr träning + 300 kr uppridning) via swish till 123 5801345 (May I 
do It – Eventing AB) senast den 8 juni kl 18.00 för att bekräfta ert deltagande i omgång 1. Skriv 
namn på ekipaget på din swish inbetalning. Betalningar efter den 8 juni kl 18.00, mottages i mån 
av plats men erläggs med en efteranmälningsavgift på 100 kr. Har ni inte betalt, hamnar ni inte på 
några listor för träning och uppridning.  

TRÄNINGSGRUPPER & UPPRIDNINGSTIDER:  

Publiceras på; https://www.mayidoiteventing.com/sugar-cup-halland, senast den 24 maj kl 
18.00. Observera att ändringar i grupper kan ske tills klockan 18.00 fredagen den 27 maj. Så 
kolla gärna regelbundet på inlägget.  

Vi bestämmer även gemensamt med ryttaren under träningen vilken hinderhöjder som en häst i 
Sugar Cup Häst skall rida. Detta gäller enbart hästekipage.  

Vi kommer försöka ta hänsyn till allas önskemål om träningstider respektive uppridningstider. 
Men, ryttare som bor i närområdet kommer att få rida i de tidiga grupperna. Vi ser vilka 
ridklubbar ni tävlar för via TDB och kan organisera grupper utifrån detta.  

FRÅGOR/AVANMÄLAN: Anna Felé, enbart via mail; may_i_do_it@hotmail.com.  

Giltigt veterinärintyg/läkarintyg skall kunna uppvisas för att få anmälningsavgiften åter, dock tar 
vi 100kr i administrativkostnad vid avanmälan.  

 

 

 

 

 

 



VÄGBESKRIVNING:  

https://idrottonline.se/RKStyringeStall-
Ridsport/lundakraterrangbana?fbclid=IwAR14jpCpgCkFOvoBndbbR2Ns7lsxG3H1FmhDzbr8Sa
ruaMCgs85J3Yj2OPY 

OBS!!! KÖR INTE INTE VID SKYLTEN ”NYTÄPPET” SOM KOMMER INNAN 
”TERRÄNGBANA” PÅ HARPLINGE VÄGEN. DÅ HAMNAR NI I EN BACKE DÄR VI 
MÅSTE HÄMTA ER MED HJULLASTARE! 

Pensionat Lundåkra 

Kör av E6 vid samma avfart som Styringestall, trafikplats 46 KVIBILLE HAVERDAL, kör mot 
Harplinge vid avfarten, kör under motorvägen och fortsätt svänga vänster mot Harplinge. På 
Harplingevägen är det enbart 1-2 km, på ett backkrön sväng vänster mot gul skylt Lundåkra. kör 
så långt grusvägen räcker. Kör så långt så att du tror du kört fel... du är rätt... på vänster sida ser 
ni sen terrängbanan. Möten med transporter kan förekomma, hjälp varandra genom att inte köra 
för fort och visa hänsyn. Observera att terrängbanan INTE ligger vid ridhuset utan på andra sidan 
E6:an mot Harplinge.  

PARKERING:  

All parkering av transporter/hästlastbilar/personbilar på träningsdag/uppridnings dag skall ske på 
anvisad plats. Kolla efter skyltar när du kommer fram till ridbanan och följ skyltarna till anvisad 
plats.  

VACCINATIONSINTYG:  

Svenska Ridsportförbundets regler för tävling och vaccination gäller. Vaccination skall kunna 
uppvisas per förfrågan.  

CAFETERIA:  

Kommer inte att finnas så medtag egen fikakorg. Toaletter finns, använd handsprit, tvätta era 
händer enligt rekommendation från FHM.  
 
KLÄDSEL:  

Godkänd säkerhetsväst (CE Märkt, BETA Lila eller Level 3) samt godkänd hjälm (EN1384) är 
obligatorisk under både träning och uppridningstillfället. Långt hår skall vara uppsatt i en 
knut/ hårnät och skall lämna nacken fri. Inga lösa och långa hästsvansar tillåts. Långärmad 
tröja skall bäras under säkerhetsvästen. Medical Card skriver ni ut från detta meddelande och 
tejpar själva fast på vänster överarm.  

FRAMRIDNING/UNDERLAG:  



Grus och gräs underlag på terrängbana/framridning. Broddning är inte obligatoriskt, men 
rekommenderas för skodda ponnys. Vänligen vänta och ridfram i gruspaddocken på att din 
lektion skall börja. 

 

SÄKERHET:  

Är något som vi inte tar lättsamt på. Följ därför angivna skyltar, repning samt muntlig instruktion 
från funktionärer. Alla ponnys skall vara tränsade när de vistas utanför transporten. Inga 
undantag! Det är absolut förbjudet att rida sin ponny på annan plats än vad som anges av 
arrangören.  

RYTTARBOK:  

Ryttarbok skall vara ifylld och kunna uppvisas av de ekipage som inte deltar i träningen och som 
vill genomföra uppridningen. Ekipage som saknar ifylld ryttarbok och som inte har deltagit i 
uppridningen. Har du deltagit i träningen behöver du INTE uppvisa ryttarbok. (Mer info om vad 
ryttarbok är, hittar du på Svenska Ridsportförbundets hemsida under rubriken Fälttävlan -> 
Ryttarbok).  

PRISUTDELNING:  

Efter träningen och målgången av uppridningen ges muntliga kommentarer och en stilpoäng från 
Anna. Vi delar ut rosetter, stilprotokoll och en GoodieBag från sponsorer i samband med en 
gemensam prisutdelning i slutet av träningen/uppridningen.  

FOTOGRAF:  

Vi hoppas att vår favorit Fredrik Jonsving från jonsvingsphoto.se kan komma! Obs! Alla bilder 
som tas i samband med Sugar Cup ägs och tillhör vår fotograf. Bilderna går att köpa av 
fotografen, länk publiceras till vår Facbook grupp (Sugar Cup Halland). Genom att ni 
startanmäler till Sugar Cup - godkänner ni att vi fotograferar er på träningen/uppridningen samt 
att bilderna används av Sugar Cup Sverige i marknadsföringssyfte. Vill ni INTE bli fotograferade 
måste Ni meddela sekretariatet detta vid ankomst!  

Hjärtligt Välkomna till oss! 

Olsegårdens Ridklubb / RK Styringestall 

Anna Felé, Annie Kroon Ejlerson, Familjen Christiansson 

 



 

	
	

Medical	Card	
Sugar	Cup	Halland	

	
Namn:_________________________________________	
Personnummer:______________________________	

Adress:________________________________________	
	

Närmaste	anhörig:___________________________	
Relation:______________________________________	
Telefon:_______________________________________	

	
Religion:______________________________________	

	
Vänligen	besvara	följande	frågor:	

	
Lider	du	av:	 	 	 	 Om	ja,	specificera:	
Diabetes	 	 Ja		 Nej	 _________________________________________	
Epilepsi	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Astma	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Hjärtsjukdom	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Allergi	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Synnedsättning	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Hörselnedsättning	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Psykisk	sjukdom	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
	
Har	du	tidigare	haft:	 	 	 Om	ja,	specificera:	
Hjärnskakning	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Ryggskador	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Bukskador	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Genomgått	operation	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Haft	en	allvarlig	skada	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Står	du	under		
läkarkontroll	 	 Ja	 Nej	 _________________________________________	
Har	du	pågående	medicinering	 	

Ja	 Nej	 _________________________________________	 	
Vet	du	din	blodgrupp?	Om	ja,	vilken?	 	 _________________________________________	
Godtar	blodtransfusion	vid	skada		 Ja	 Nej	 _________________________________________	
När	fick	du	senaste	stelkrampsvaccinering?	 	 _________________________________________	
	
	
Skriv	ut	detta	Medical	Card	och	vik	ihop	det	samt	tejpa	eller	sätt	fast	det	runt	din	vänstra	överarm	i	en	armbindel.	Medical	Card	
skall	bäras	både	under	ditt	deltagande	i	Sugar	Cup	Halland.	



	

Mål	och	syfte	med	stilterrängritt 	
Att	få	ryttarna	att	stå	i	rätt	position	i	lätt	sits -	Få	en	förståelse	för	terrängridning -	Uppmana	till	
terrängträning -	Utbilda	ryttarna	från	grunden	i	ridning	på	olika	hindertyper -	Lära	ryttarna	att	rida	i	rätt	
tempo -	Kunna	inverka	på	hästen	i	lätt	sits -	Kunna	rida	terrängen	i	harmoni	och	balans.	

Ledord	och	bedömningsgrunder	för	stilterrängritt	

Sits	

• Det	vill	säga	en	lätt	sits	med	hästen	i	balans,	lösgjord,	med	stabilitet	och	viss	
samling	i	”uppförsbacke”	d.v.s.	ej	lång	och	flack	anpassad	för	situationen.	Som	i	dressyr	men	
med	balansen	i	stigbyglarna	ej	i	sätet.	Med	tydligt	kortade	stigbyglar	och	med	sätet	nära	sadeln.	

• Lätt	sits	är	inte:	Sitta	ned,	sätet	högt	över	sadeln,	överkroppen	framåtlutad,	sätet	i	sadeln	trots	
korta	stigbyglar,	stå	över	hästen,	kapplöpningssits.	

• Lätt	sits	är:	En	flexibel	balanserad	kroppshållning	nära	sadeln	där	ryttaren	lätt	kan	följa	hästen	
vid	större	rörelseändringar.	

• Domaren	kan	bedöma	om	ryttaren	är	i	balans	i	lätt	sits	om	man	tänker	sig	ryttaren	utan	hästen	
och	denne	då	fortfarande	är	i	balans	i	stigbyglarna.	Ryttarens	tyngdpunkt	skall	vara	centrerad	
över	hästen	i	alla	situationer,	t.ex.	även	i	upp-	och	nedhopp	dvs.	en	följsam	sits	där	hästen	
arbetar	genom	ryggen	i	alla	moment.	

	
Inverkan	

• Att	i	lätt	sits	ha	kontroll,	d.v.s.	en	fungerande	kommunikation	mellan	häst	och	ryttare	
med	rytm	och	harmoni	där	hästen	är	balanserad	framför	skänkeln.	Rytmen	skall	bibehållas	vid	
tempoväxlingar,	vilket	är	speciellt	viktigt	före	och	efter	hinder.	

• Fungerande	framåtdrivande,	förhållande	och	vändande	hjälper	med	kontroll	och	
inverkan	på	tempot.	Inverkan	skall	minska	ju	mer	ryttaren	närmare	sig	avsprånget	till	hindret	
vilket	i	sin	tur	leder	till	en	lösgjord	häst	med	bra	språng.	En	bra	inverkan	leder	till	en	harmonisk	
ritt	och	upplevelse	för	ryttaren.	
	

Anridning	

• Anridningen	bedöms	genom	att	titta	på	taxering,	tempo	och	vägval	mot	hinder.	
• Rätt	tempo	för	de	olika	delarna	av	banan	och	hinder.	
• Att	hästen	är	i	balans	i	svängarna.	
• Känsla	för	avståndsbedömning.	Korrekta	vägar.	

	
Betygskala	
1-4	mindre	bra,	5	godkänd,	6	tillfredställande,	7	bra,	8	mycket	bra,	9	utmärkt,	10	föredömligt	

	
Lycka	till!	

https://www.facebook.com/sugarcuphalland2019	



 
 
Tack till våra sponsorer!  

 
 
www.jonsvingphoto.se 
	


