TÄVLING PÅ ERIKSMÅLA RIDKLUBB LÖRDAGEN DEN 7 MARS 2020
Klass 1 – Blåbärshoppning
* Riktas i första hand till de ryttare som aldrig har tävlat eller bara startat några få tävlingar.
* Vi samlas kl 10.30 och hjälps åt med att bygga banan, därefter kommer vi att tillsammans att gå banan. Vi gör sedan i
ordning hästarna och går ut i ridhuset när vi är klara. Några ridskolehästar har lektion fram till samlingstid.
* Gemensam framridning som hålls i ridhuset.
* Valfri höjd från bom till 40 cm. Ledare tillåtet.
* Bedömning: A.
* Kostnad: 100 kr/start.

Klass 2 – Klubbhoppning
* Riktas i första hand till de ryttare som har tävlat tidigare, vet hur en klubbtävling går till och riktas till dig som rider
lägst i F-grupp. Du ska klara av framridning och framhoppning självständigt.
* Vi samlas efter blåbärshoppningen, information kommer i PM innan tävlingen, för ev ändring av banan.
* Funktionär som kan hjälpa till under tävlingen MÅSTE följa anmälan som annars är ogiltig. Minderårig tävlande bör
ha målsman/annan vuxen med som funktionär under dagen.
* Valfri höjd från 40 cm (inkl oxer) till max 110 cm, jämna 10 cm.
* Bedömning: 2 faser A/A.
* Prisutdelning sker till fots efter tävlingsdagen.
* Kostnad: Privathäst 100 kr/start, skolhäst 120 kr/start.

Pay&Jump
* Riktas till icke medlemmar i Eriksmåla Ridklubb och är därmed en träningshoppning varför endast egen
olycksfallsförsäkring gäller.
* Valfri höjd från 40 cm (inkl oxer) till max 110 cm, jämna 10 cm.
* Kostnad: 100 kr/start. Deltagarrosett kan köpas för 40 kr.

Gemensam information
Blåbärshopping/Klubbhoppning:
* Tävlingen är öppen för medlemmar i Eriksmåla Ridklubb.
* För deltagare på ridskolehäst görs anmälan på anslagstavlan i stallet EFTER att ha fått godkänt av din ridlärare för val
av klass, ridskolehäst och höjd. För att så många ryttare som möjligt ska ha möjlighet att få ställa upp gäller att deltagare
på ridskolehäst anmäler sig i första hand till en start med en ponny/häst.
* Antal starter för ridskolehäst enligt anmälningslistan.
* Privatryttare kan maila anmälan till erktavling@gmail.com.
Klubbhoppning/Pay&Jump:
* Hoppning inomhus i ridhus och framridning/framhoppning utomhus på grus alternativt löses efter bästa förmåga
beroende på väder. Max 4 ekipage på framhoppningen och max 6 ekipage på framridningen.
* Startlistor samt starttid meddelas i PM innan tävlingen och läggs ut på Eriksmåla ridklubbs hemsida och/eller
facebooksida och är preliminär då vi anordnar blåbärshoppning innan.
Alla klasser:
* Enklare servering finns.
* Vaccinationskort ska uppvisas före urlastning.
* TR gäller i samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning mm.
* Alla kostnader betalas på plats, kontant (jämna pengar) eller via swish.
* Sista anmälningsdag onsdagen den 4 mars, avänmälan därefter debiteras.
* Anmälan på privathäst görs till erktavling@gmail.com. Ange namn på ryttare och häst, höjd och om du rider
ponny/häst. Max 2 starter för privathäst.

VÄLKOMNA ÖNSKAR ERIKSMÅLA RIDKLUBB

