RIDSKOLEHOPPNING
22 februari kl. 9:00













Första start kl. 9.00. Stallet öppnar kl. 7.30.
Cuper & klasser:
Mini ponny: 20-30 cm

200 kr

Debutant ponny: 40, 50, 60 cm, stilbedömning

220 kr

Elit ponny: Från 70 cm (60 cm på B-ponny), stilbedömning + omhoppning

250 kr

Debutant häst: 40, 50, 60 cm, stilbedömning

220 kr

Elit häst: Från 70 cm, stilbedömning + omhoppning

250 kr

Hästar - Hemlig häst för juniorer som deltar i Mini och Debutant, önskemål kan lämnas i
samband med anmälan. Deltagare i Elit samt alla seniorer väljer häst i samråd med ridlärare.
Anmälan och betalning - Anmälan öppnar den 29/1 klockan 14:00 och sker till kontoret eller på
telefontid. Obs! ej via mail eller telefonsvarare. Betalning ska ske kontant senast en vecka efter
anmälan, all betalning ska vara gjord innan tävlingsdagen. Betalning på tävlingsdagen medför
en extra avgift på 50 kr. Har man inte betalt inom en vecka så går platsen till någon annan.
Sista anmälningsdag onsdagen den 18 februari, även sista dagen för att stryka sig och återfå
startavgiften. Sjukanmälan senast kl. 8.00 på tävlingsdagen. Alla gör startanmälan i sekretariatet
innan start. Om hästen blir sjuk eller på annat sätt får förhinder förbehåller vi oss rätten att byta
till lämplig ersättare.
Regler – Alla i miniklassen får pris, debutant och elit placering enligt TR.
Domare – Jennifer Arvehäll
Klädsel- Hel & ren! Gärna ljusa byxor och åtsittande, mörk tröja/kavaj.
Prisutdelning –Sker efter ponny respektive häst.
Startlista - Kommer att finnas på anslagstavlan och hemsidan dagen innan. Framridning får
påbörjas tidigast 30 min före er start.
Funktionär - Ingen tävling blir av utan funktionärer. Är man med och tävlar så är det ett krav att
man också deltar som funktionär. Yngre barn (t.o.m. 11 år) kanske inte har möjlighet att ta
ansvar över en funktionärsuppgift, men vi räknar med att deras målsman kan hjälpa till. Man får
vara beredd på att exempelvis vara funktionär under eftermiddagen även om man själv startat
på förmiddagen. På en tävling finns många typer av funktionärsuppdrag, man måste inte vara
hästkunnig för att klara av alla uppgifter! Har man inte möjlighet att hjälpa till under tävlingen så
kan det finnas uppgifter som behöver göras före/efter tävlingsdagen. Önskemål om
funktionärsuppgift kan lämnas i samband med anmälan. Alla tävlande ansvarar för att läsa
funktionärslistan innan tävlingsdagen. Banbygge sker kl. 17.30 dagen före tävlingen. Alla
tävlande är med och hjälper till med detta.

