Ryttarbrev – Gnyfaris sommartölt 2018
Domare: Ida Göthe
Plats: Östanbräck, Hudiksvall
Incheckning: 9.15-9.40
Incheckningen sker vid kiosken innan du lastat ur hästen.
Du meddelar att du är på plats för incheckningspersonalen samt lämnar
ryttarförsäkran. Finns att skriva ut på
http://www.icelandichorse.se/MEDLEM/Blankettbank/
Vill du checka in innan går det bra, sms:a eller skicka ryttarförsäkran vi Facebook
dagen innan till Karin Åkesson, 070-233 10 33

Tidsprogram – Preliminärt
9.45 Ryttarmöte
10.00 T3
10.10 T4
10.25 T8U
10.40 T8
10.55 V2/V2U
11.15 V5U
11.35 V5
12.05 Lunch
12.50 F2
Alla finaler körs på löpande.
B-Final T8U
B-Final T8
B-Final V5U
B-Final V5
A-Final V2/V2U
A-Final T8U
A-Final T8
A-Final V5U
A-Final V5
Efter den sista finalen avslutar vi med en gemensam prisutdelning!

Allmän Information
Funktionärer: Träffas kl. 9.00 för att stämma av sina positioner och ställa i ordning
inför detta.
Startlistor/resultat/tidsschema kommer att finnas vid framridningen samt vid
kiosken.
Ta med egen vattenhink samt foder.
Framridning sker på ridbanan ovanför ovalen. Vid framridningen finns det är en
skog med bra stigar för den som vill värma i skogen.
Vid parkering och där folk vistas får du endast skritta.
Fika/hamburgare/toast/godis m.m. finns att köpa på plats. Ta med kontanter. Vi tar
även swish.
Finaler – Vi kommer att köra både A och B finaler i de klasser som har minst 4
anmälda. Finalerna är inte tidsbestämda utan vi kommer köra dom löpande direkt
efter F2.
Alla tävlande kommer även få en prisrosett baserat på dagens tema. Samt en liten
present.
Rökning sker på anvisade platser runt om i området.
Tävlingsledare under dagen är Malin Olsson och Pernilla Wilén.
Välkomna till en trevlig dag tillsammans med oss,
Tävlingsgruppen

Grenarna rids enligt nedan!
T3
Denna gren rids med en eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipaget visar programmet på speakers
kommando.
Moment:
1.
2.
3.

Långsamt tempo tölt. Tag ner hästen till skritt och byt varv.
Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
Ökad tölt.

T4
Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens
mun.
T8
Denna gren rids med en eller flera ekipage samtidigt. Denna gren rids på speakers kommando.
Moment:
1.
2.

Valfritt tempo tölt. Tag ner hästen i skritt och byt varv.
Valfritt tempo tölt.

V2
Denna gren rids med en eller flera ekipage samtidigt. Denna gren rids på speakers kommando.
Moment:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbetstempo tölt.
Arbets – till mellantempo trav.
Mellanskritt
Arbets- till mellantempo galopp
Ökad tölt.

V5
Denna gren rids med en eller flera ekipage. Denna gren rids på speakers kommando.
Moment:
1.
2.
3.
4.

Valfritt tempo tölt.
Långsam – till mellantempo trav.
Mellanskritt
Långsam till mellantempo galopp.

F2
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på
speakerns kommando, så som det beskrivs i 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv
de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

