DRESSYRTÄVLING PÅ ERIKSMÅLA RIDKLUBB 21-22 MARS 2020
Klass 1, 2, 3 – Klubbdressyr – lördagen den 21 mars
* Riktas i första hand till de ryttare som har tävlat tidigare och vet hur en klubbtävling går till. Du ska klara av
framridningen självständigt.
* Kl 10.30: Deltagare och funktionärer samlas för att plocka fram och bygga dressyrstaketet.
* 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.
* Klass 1: LC:1.
Bedömning: Clear Round.
* Klass 2: LC:2.
Bedömning: Clear Round.
* Klass 3: LB:1.
Bedömning: Clear Round.
* Kostnad: Privathäst 100 kr/start, skolhäst 120 kr/start.

Pay&Ride – lördagen den 21 mars och eventuellt söndag 22 mars
* Riktas till icke medlemmar i Eriksmåla Ridklubb och är därmed en träningsdressyr varför endast egen
olycksfallsförsäkring gäller.
* Valfri klass enligt klubbdressyrer ovan d v s klass 1 – LC1, klass 2 – LC:2, klass 3 – LB:1.
* Kostnad: 100 kr/start. Deltagarrosett kan köpas för 40 kr.
* Om många anmälningar kan Pay&Ride-ekipage även arrangeras efter lingondressyren söndagen den 22 mars.

Klass 4 och 5 – Lingondressyr – söndagen den 22 mars
* Riktas i första hand till de ryttare som aldrig har tävlat eller bara startat några få tävlingar.
* Vi samlas kl 9.00 och gör i ordning hästarna och går ut i ridhuset när vi är klara. Efter tävlingen hjälps alla åt att plocka
undan dressyrstaketet.
* Klass 4: Sitstävling. Gemensam framridning som hålls i ridhuset.
Bedömning: Clear Round.
* Klass 5: Märke 2. (Ev gemensam framridning som hålls i ridhuset).
Bedömning: Clear Round.
* Kostnad: 100 kr/start.

Gemensam information
Lingondressyr/Klubbdressyr:
* 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 och ridskolehäst. 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.
Klubbdressyr/Pay&Ride:
* Tävlingen hålls inomhus i ridhus och framridning utomhus på grus alternativt löses efter bästa förmåga beroende på väder.
* Startlistor samt starttid meddelas i PM innan tävlingen, läggs ut på Eriksmåla Ridklubbs hemsida och/eller facebooksida
och är preliminär.
Alla klasser:
* Vid få starter kan tävlingen slås ihop till ett tillfälle och då till lördagen den 21 mars, meddelas i PM.
* Max 25 starter/dag. ERK-ekipage har förtur.
* Domare: Gunilla Stånggren Karlsson.
* 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 18 mars, avänmälan därefter debiteras.
* Anmälan på privathäst görs till erktavling@gmail.com. Ange namn på ryttare, häst, klass och ev funktionär.
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