PROPOSITION Träningstävling Dressyr och Pay & Ride 2019
Tävla under tävlings liknande förhållanden söndagen 5 maj och känn efter tävlingsformen
Gemensamma bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår 28/4, efteranmälan endast i mån av plats. Första anmälningsdag 1 April.
2. Anmälan Pay & Ride görs via tavling@hagebyridklubb.se. Skriv namn, häst, klass och program.
Privatryttare och lektionsryttare får max rida två program per ekipage. Anmälan lektionsryttare görs
på lapp tillsammans med ridlärare, direkt på önskad häst.
3. Startavgiften betalas på tävlingsdagen före din start via swish eller med kontanter. Ifall man
swishar SKA man komma och bekräfta det i domartornet.
4. Klädsel: För privatryttare eftersträvar vi TR regler. För lektionsryttare gäller ridstövlar alt skor med
shortchaps, tröja utan luva.
5. Tävlingsbana: Ridbana 20x40 & 20x60, fibersand. Framridning: Ridhus 20x40, fibersand. Max 8
ekipage samtidigt.
6.Utomstående klubbryttare visar upp vaccinationsintyg innan urlastning, detta görs i domartornet.
7. Max 40 starter i klass 1-5, Domare: Cathrine Andersson
8. Max 40 starter klass 6-7, Domare: Marie Karlgren
9. Tävlingsledaren för dagen är Lovisa Elg och kommer att finnas tillgänglig på telefon, 0709298537
Klubbryttare:
1. För att tävlingen ska kunna genomföras måste vi medlemmar hjälpa till som funktionärer,
meddela samtidigt i din anmälan. Funktionärstid räknas som arbetsdag inför tävlingen eller hjälp av
anhörig under tävlingsdagen alternativt hjälpa till på annat datum. Anmälan till tävlingen är ogiltig
om man inte anmält när man kan vara funktionär. Poängsystem och mer information finns på
hemsidan.
2. Ryttare och funktionärer samlas kl 9.00 för frambyggnad och iordningställande av banan.
3. Startavgift: För privatryttare 120kr, 80kr för andra anmälan och lektionsryttare 100kr +80kr
hästhyra per klass.
Prel. Tidsprogram, med första start i dressyr kl 9.30
Klass 1: Clear round lektionsryttare från Grupp ll -> Valfritt program (LD:1, LC:1, LC:2, LB:1)
Klass 2: Lektionsryttare Grupp II LD:1
Klass 3: Lektionsryttare Grupp III LC:1
Klass 4: Lektionsryttare Grupp IV LC:2
Klass 5: Lektionsryttare Grupp V-> LB:1
ca, 15:00
Klass 6: Pay & Ride Valfritt program kort bana
Klass 7: Pay & Ride Valfritt program lång bana
Fasta startlistor komma finnas senast 18.00 kvällen innan på facebook samt hemsidan, deltagar
rosett för Pay&Ride finns att köpa i domartornet för 30kr. Vår cafeteria kommer även att vara öppen
med en lättare servering. Vid frågor kontakta Tävlingssektionen via mejl:
tavling@hagebyridklubb.se eller på Facebook.

VÄLKOMNA!

