Proposition
Klubbmästerskap i hoppning 2020, söndag 29/11 på Kvarnagården
Anmälan: Tävlingen är öppen för medlemmar i Varbergs Ridklubb som inte ridit KM för
annan klubb under 2020. För ridskoleekipage från J4 och S5 samt hoppspecial och
halvfodervärdar. Du måsta ha betalat din medlemsavgift för 2020 för att få ställa upp.
Anmälan öppnar den 28/10 och utgår den 19/11.
Anmälan för privatekipage sker via TDB. Skriv i meddelande till arrangör vilken
funktionärsuppgift du vill ha, vilken klass som är KM om du startar i 2 klasser, samt vilken
höjd. Ryttare får endast starta en häst i KM-klassen, övriga är utom tävlan.
Anmälan för ridskoleekipage sker via telefon eller besök på kontoret på ridskolan, rådgör
med din ridlärare angående lämplig ponny/häst och klass.
Funktionär: Ingen tävling utan funktionärer. Samtliga anmälda deltagare kommer få en
arbetsuppgift före, under eller efter tävlingen. Ange önskemål i samband med anmälan.
Privatekipage kan välja att ställa upp som funktionär på KM dressyr (15/11) om det blir svårt
att hjälpa till under KM hoppning.
Efteranmälan: Efteranmälan för privata ryttare sker i mån av plats mot extra avgift på 50 kr
fram till 60 min innan klassens start. Ridskoleryttare kan inte efteranmäla sig.
Avanmälan: Avanmälan senast 19/11 till hoppningvrk@gmail.com för privatekipage eller
till ridskolans kontor för ridskoleekipage. Ekipage som lämnar återbud senare eller uteblir
debiteras anmälningsavgiften om inte veterinär- eller läkarintyg lämnas senast 30/12.
Avgift: 150 kr per start. Anmälningsavgiften betalas på plats till sekretariatet (kontant med
jämna pengar eller swish). Hyra av ridskoleponny/häst betalas till Varbergs Ridskola på
tävlingsdagen. Kostnad: 350kr.
Ryttarmeddelande och startlistor: Ryttarmeddelande och startlistor kommer att finnas på
www.equipe.com.
Tävlingen: Hålls i ridhus 23x60, framridning och framhoppning i ridhus 20x60.
Klubbmästare 2020: Följande fyra klubbmästare i hoppning ska koras för år 2020:
•
•
•
•

Ridskoleponny, ponny
Privatponny, ponny
Ridskolehäst, ridhäst
Privathäst, ridhäst

Detta förutsatt att det är minst tre startande i klassen, annars slås starten ihop med lämplig
klass. Överårig ryttare på ponny startar i ridhästklassen.

Klasser: Ryttare måste rida på lägst den nivå man tävlat felfritt under året. Om du inte
startat någon klass, väljer du själv på vilken nivå. Bedömning A:0+A:0 två faser.
Klass 1

kl. 09.00

KM för ridskoleponny
Klass: LE (kat B 50 cm, kat C 60 cm, kat D 70 cm)
Kat. A, B, C och D tävlar mot varandra

150:-

Klass 2

KM för ridskolehäst
Klass: 80 cm

150:-

Klass 3

KM för privatponny
Kat A: 50-80 cm, Kat B: 60-90 cm,
Kat C: 70-100 cm, Kat D: 80-110 cm
Kat. A, B, C och D tävlar mot varandra

150:-

Klass 4

KM för privathäst
90, 100, 110 & 120 cm

150:-

Prisutdelning: Prisutdelning och korande sker efter att alla ekipage tävlat färdigt i klubbens
cafeteria. Medalj, rosett och plakett till de tre främsta placerade, rosett till övriga placerade.
OBS! Vid delad förstaplats sker omhoppning mellan 1:orna för att årets klubbmästare ska
kunna utses (detta gäller ej ridskole-ekipage).
Pokaler till klubbmästarna utdelas på årsmötet 2020, varmt välkomna dit!
Cafeteria: Cafeterian är öppen under tävlingsdagen.
Banbyggnad: Banbyggnad lördag 28/11 klockan 17.15 – KOM OCH HJÄLP TILL!
Banbyggare: Lina Karlsson Budde
Domare: Lindha Svensson (klass 1 och 2) och Lina Karlsson Budde (klass 3 och 4)
Frågor: Frågor för ridskoleelever – kontakta ridskolan. Privatryttare maila till
hoppningvrk@gmail.com
OBS! Vi ber er observera att Varbergs Ridklubb är en rökfri anläggning.
Rökning är endast tillåten utanför tävlingsområdet.
Varmt välkommen med din anmälan, Varbergs Ridklubb önskar alla stort lycka till!

