Klubbhoppning och pay&jump på Eriksmåla Ridklubb
lördagen den 8 maj
Klubbhoppning:
* Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Eriksmåla ridklubb.
* För deltagare på ridskolehäst måste anmälan göras på anslagstavlan i stallet och riktas till dig som
rider i lägst nivå 10, har ridit ett tag och klarar av framridningen och framhoppningen självständigt.
Deltagare på ridskolehäst anmäler i första hand till enbart EN ponny/häst.
Prata med din ridlärare som måste godkänna din anmälan och ditt val av ridskolehäst.
* Antal starter för ridskolehäst enligt anmälningslista.
* Startavgift privathäst 100 kr/start, skolhäst 120 kr/start.
* Bedömning: A/A, 2 faser.
* Funktionär som kan hjälpa till under tävlingen måste anges i anmälan.
* Samlingstid för ev banbyggnad kommer att meddelas i PM samt ev undanplockning av banan.

Pay&Jump:
* Träningshoppning för ICKE medlemmar i Eriksmåla ridklubb.
* Anmälan görs till erktavling@gmail.com. Ange önskat datum, namn på ryttare och häst, höjd och om
du rider ponny/häst.
* Startavgift 120 kr/runda.
* Deltagarrosett kan köpas för 40 kr.
* Detta är en träningshoppning varför endast egen olycksfallsförsäkring gäller.
* Ekipagen har max 4 minuter till sitt förfogande inne på banan efter ”startsignal”, oavsett antal fel.
* För att hålla nere antalet personer på anläggningen vill vi att man inte anländer till oss tidigare än
nödvändigt och att man lämnar anläggningen så snart som möjligt efter avslutad ritt.

Gemensam information för klubbhoppning (endast privathäst) och pay&jump:
* Anmälan: Senast onsdag den 5 maj 2021 till erktavling@gmail.com där följande ska framgå:
- Ryttaren och hästens namn, vilken kategori på ponny eller stor häst samt höjd.
- Om anmälan avser klubbhoppning (endast privathäst ERK-medlem) eller pay&jump.
- Först till kvarn med anmälan gäller, vi har ett maxtak på antalet starter.
- Ev avanmälan görs till erktavling@gmail.com. Avbokning senast kl 18.00 den 7 maj, vid senare
avbokning så debiteras startavgiften.
* Preliminär starttid kl 14.30.
* Om många starter kommer ev gruppindelning att göras, meddelas i PM.
* Alla är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens och Ridsportförbundets regler och
rekommendationer både gällande Covid-19 och EHV-1. Stanna hemma vid minsta symtom på
både människa och häst.
* MAX EN MEDHJÄLPARE/RYTTARE OCH INGEN PUBLIK TILLÅTEN!
* Klass ponny/häst: Valfri höjd från 50 cm och uppåt med jämna 10 cm, max-höjd 110 cm. Oxrar är
med från första start.
* Max 2 starter för privathäst. Vaccinationskort skall uppvisas i sekretariatet före urlastning.
* Startavgifter betalas före start på plats (helst via Swish eller jämna kontanter).
* TR gäller i samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning mm.
* Hoppning utomhus i paddock, framridning/framhoppning inomhus i ridhus.
* Startlistor samt ryttarmeddelande om starttid mm kommer att finnas på hemsidan
www.eriksmalaridklubb.se och Eriksmåla Ridklubbs Facebooksida kvällen innan.

Hjärtligt välkomna önskar Eriksmåla Ridklubb

