Proposition för

LOMMA RIDKLUBBS KLUBBTÄVLING MED SERIEHOPPNING
-omgång I
Söndagen 13 mars

1. Anmälan sker till sophia@lommaridklubb.se eller kontoret@lommaridklubb.se.
I anmälan ska följande uppgifter finnas med:
- Ryttarens namn, födelsedata, telefonnummer och e-postadress.
- Hästens namn och om hästen är ridhäst eller ponny, och i så fall vilken kategori.
- Ridskoleryttare anger 3 önskemål om häst samt vilken ridlärare de rider för.
- Vilken klass du anmäler dig till.
- Namn på medhjälpare/funktionär; detta är obligatoriskt för alla ryttare. Om du är över 15 år kan du
anmäla dig själv som funktionär. Är du yngre än 15 år måste du ha en medhjälpare/funktionär med dig.
Om du vill vara funktionär en annan dag än tävlingsdagen, ange datum, ev. önskemål om
funktionärsuppgift och förmiddags- eller eftermiddagspass.
- Telefonnummer till anhörig som kan nås under tävlingsdagen.
- Uppge om du har Grönt kort och/eller har gått tävlingskursen.
2. Anmälningstiden går ut onsdag 9 mars 23:59 (anmälda efter detta datum räknas som efteranmälda
= dubbel anmälningsavgift!). Efteranmälan på ridskolehäst kan endast göras i undantagsfall. Beslut
tas av ridskolan.
3. Anmälningsavgift: 100 kr/klass. Om du vill låna ridskolehäst tillkommer 110 kr (juniorer) eller 160 kr
(seniorer) i hästhyra.
4. Efteranmälan godtas mot dubbel anmälningsavgift fram till 30 minuter innan första start i klassen.
5. Bekräftelse på din anmälan skickas ut per e-post senast dagen efter sista anmälningsdag. Först när
du får bekräftelsen räknas du som anmäld.
6. Sekretariatet öppnar kl. 8.30 och ligger i anslutning till cafeterian och stora ridhuset. Innan din ritt
måste du startanmäla dig och betala anmälningsavgiften i sekretariatet så att vi vet att du kommer till
start.
7. Om du har anmält dig men fått förhinder och inte kan starta, vänligen meddela detta till
sophia@lommaridklubb.se (innan tävlingsdagen) eller ring/sms:a Sophia Nyman 076-26 14 663 (på
tävlingsdagen).
8. För att klubbtävlingen ska gå att genomföra är det viktigt att alla anmälda/medhjälpare ställer upp
och hjälper till, dels som funktionärer men också med att plocka fram och bort banan.
9. Medhjälparen/ryttaren får en funktionärsuppgift som meddelas via e-post innan tävlingsdagen. På
tävlingsdagen anmäler du dig hos Sophia Nyman som är funktionärsansvarig och får instruktioner om
din uppgift. Om du som medhjälpare/ryttare inte har möjlighet att hjälpa till kan du ge din uppgift till
någon annan, men tävlingsledningen måste då informeras i god tid!
10. Tävlingen sker i Stora ridhuset, Lomma Ridklubb.
11. Framridning och framhoppning sker i grupper i Stora Ridhuset (privathästar får rida fram på
utebanan).
12. För deltagande krävs medlemskap i Lomma Ridklubb (kan lösas på tävlingsplatsen). För att låna
ridskolehäst måste du vara elev på ridskolan. För hästar som inte står uppstallade på LoRK måste
giltigt vaccinationsintyg kunna visas.
13. Läs gärna igenom ”Tävlingskompendium” som ligger på hemsidan innan du startar.
14. Senast gällande startlista och funktionärslista kommer att finnas på hemsidan samt på
anslagstavlan vid skötarskåpen.
15. Ridskoleryttare måste ha genomgått godkänd tävlingskurs eller ha giltigt Grönt kort för att få
delta på tävlingen (detta gäller samtliga klasser).
16. Banbyggnad sker på söndag morgon 8.00. Första hälften av startfältet bygger fram banan, andra
hälften av startfältet bygger bort banan.

17. Tänk på att hästarna behöver lugn och ro kvällen innan tävlingsdagen! Därför stänger stallet kl.
17:00 lördagen den 12 mars.
18. KLASSER:
Klasser
0.30 m
0.50 m
0.60 m
Seriehoppning ridskoleponny (C-ponny 0.60, D-ponny 0.70)
0.70 m
0.80 m
Seriehoppning ridskolehäst (0.80)
Seriehoppning privatponny (C-ponny 0.80, D-ponny 0.90)
0.90 m
1.00 m
Seriehoppning privathäst (1.00)
1.10 m
Ridskoleponnyer får starta upp till 0.70, ridskolehäst upp till 0.80.
Tänk på att tydligt ange om du vill rida seriehoppning eller Clear Round i din anmälan!
Alla höjder har bedömning Clear Round, rosett till ekipage med felfritt resultat.
För deltagare i seriehoppningen delas rosett endast ut till placerade ekipage.
Om du har några frågor, tveka inte att ställa dessa till sophia@lommaridklubb.se

Varmt välkomna till Lomma Ridklubb!

