Ryttarmeddelande Ridskolehoppning
söndagen den 8 september 2019
•

Stallet öppnar kl. 7.30 på tävlingsdagen.

•

Gå till sekretariatet och meddela att ni är på plats innan ni startar. Sekretariatet
öppnar ca kl. 8.40. Ni som startar först får skicka en förälder eller kompis för att
startanmäla er. Startavgiften betalas i sekretariatet i samband med startanmälan.
Kontanta pengar (jämna) eller swish. Vid betalning via swish måste kvittot på
betalningen visas på plats i sekretariatet och betalningen skall vara märkt med
ryttarens namn och ”tävling”. Sekretariatet är i luckan mellan dörren till läktaren och
cafeterian.

•

Första start kl. 09.00. För ridskoleekipage får framridningen påbörjas max 30 min innan
er start. Observera att ridskolan har personal på framridningen som är där för att hålla
ordning samt hjälpa ridskoleekipagen. Observera att all framhoppning sker i vänster
varv. Max 7 stycken åt gången på framhoppningen. På volten får ridning bara ske i
skritt och i höger varv. Privata ekipage får även rida fram i paddocken. Ridskoleelever
får inte rida på ridskolans hästar på andra ställen på anläggningen än på
framridningen och tävlingsbanan.

•

Startlistan kan eventuellt uppdateras om det kommer in strykningar. Håll koll på
hemsidan lördag kväll, samt ta en extra titt på startlistan när du kommer till tävlingen
på söndag.

•

Obligatorisk banbyggnad för alla deltagare i ridskolehoppningen lördag, kl. 17.00. I
anslutning till detta finns också möjlighet att komma och fixa hästen ”tävlingsfin” inför
söndagen. Stallet stänger kl. 18.00 på lördag. Det är inte tillåtet att tvätta hela
ridskolans hästar, enbart benen, svansen och fläckar på skimlarna får tvättas. Det är
tillåtet att byta schabrak på ridskolans sadlar till eget schabrak, har man inget eget
schabrak får man använda det som sitter på sadeln. Byter ni schabrak sätter ni på det
gamla schabraket igen efter tävlingen.

•

Utrustning - Ridskolehästar går med sin ordinarie utrustning.

•

Deltagare i Klass 1 Minihoppning får ha medhjälpare med inne på banan.

•

Bangång sker innan första start och mellan ponny och häst. Det går också bra att gå
banan lite snabbt i samband med höjningarna men då får man gå ut när höjningen
är klar.

•

Klasser

Klass 1

Minihoppning 30cm

Hinder 1-5

Pris till alla startande

Klass 2

Bedömning A (ponny) 40-50cm

Hinder 1-6

Pris till alla felfria

Klass 3

Poänghoppning (ponny) från 60cm

Hinder 1-8

Placering enligt TR (se info nedan)

Klass 4

Bedömning A (häst) 40-50cm

Hinder 1-6

Pris till alla felfria

Klass 5

Poänghoppning (häst) från 60cm Hinder 1-8

Banhoppningsträning

•

Hinder 1-8

Placering enligt TR (se info nedan)
Bedömning A, de som vill kan köpa rosett

Poänghoppningen kommer att bestå av en bana på 8 hinder. Hinder nummer ett är
värt ett poäng, hinder nummer två är värt två poäng, hinder nummer tre är värt tre
poäng osv. River man ett hinder förlorar man lika många poäng som man skulle fått
för avklarat hinder, samma sak gäller vid vägran. Tre vägringar innebär uteslutning. På
några hinder kommer det finnas ett lite svårare alternativ (tex. titthinder eller
smalhinder), väljer man detta hinder dubblas poängen, ex. väljer man
alternativhindret på hinder 6 får man alltså 12 poäng om man klarar det men riskerar

att få lika mycket avdrag om man misslyckas. Vinner gör den som får högst poäng.
Vid lika antal poäng avgör tiden.
•

Tid: Många frågar hur lång tid tävlingen tar, detta går aldrig att säga exakt men
beräkna runt 1,5 - 2 minuter/start och 5 minuter/höjning. Kom i god tid så blir det inte
stressigt.

•

Oxrar kommer att finnas med i banan från och med 60cm.

•

Prisutdelning: Alla som startar i Klass 1 får rosett (ridskoleekipage)! Felfria ekipage i
Klass 2 och 4 får rosett. Ni som startar på privata hästar rider Clear Round, vilket
innebär att ni får möjlighet att köpa en rosett i sekretariatet för 30 kronor om ni rider en
felfri ritt. Prisutdelning för klass 2 och 5 sker efter dagens sista start och
bortbyggnationen av banan.

•

Efter att ni ridit ska hästen släppas ut i hagen igen. Ta hjälp av stallpersonal eller
stallansvarig vid utsläpp, ingen får ta ut sin häst själv!

•

När tävlingen är slut hjälps alla tävlande åt att bygga bort banan och att se till att det
är ordning i stallet!

•

För deltagare i ridskolehoppningen är det obligatoriskt att ställa upp som funktionär.
Läs den bifogade funktionärslistan och checka av så att ni vet vilken uppgift och tid
du är funktionär. Kontakta Lina om det är några oklarheter, annars räknar vi med att
ni dyker upp på er funktionärspost.

•

Var noga med att lämna hästar, utrustning och stall i gott skick efter tävlingen!

