Inbjudan till Skultorps Ryttarsällskaps Ungdomssektions klubbtävling i dressyr för ponny och häst
på Jutagården söndagen den 8 oktober 2017.
_____________________________________________________________________________
1. Tävlingen är en klubbtävling och är därmed öppen för alla SRS:s medlemmar.
Medlemskap löses på horsemanager senast lördagen 7/10 18:00.
2. Anmälan görs via en lista i stallet och öppnar för anmälan onsdagen den 13/9 kl 18.00.
Ridskoleryttare måste ha pratat med sin ridlärare innan man anmäler sig angående häst
och klass.
3. Anmälningstiden utgår torsadagen den 5/10 kl 18.00. Efteranmälan kan göras i mån av
plats fram till tävlingsdagen början.
4. Varje ryttare som anmäler sig måste även anmäla en funktionär som kan stå till tjänst vid
behov för olika uppgifter. (Funktionären kan vara en kompis, ett syskon, en förälder osv.)
Uppgifterna kan vara t.ex. in och utsläpp, gå med dressyrprotokoll, räkna ihop
dressyrprotokoll osv. Inget avancerat.
5. Startavgiften är 100:-/start. Hästhyra för lån av ridskolehäst är 100:-/start. Alla avgifter
betalas kontant på plats när du anmäler dig i sekretariatet senast 30 min före din start.
6. Anmälan är bindande & för ej avanmält ekipage debiteras du hela avgiften inkl
hästhyran. Gäller ej om du kan visa upp läkar- eller veterinärintyg. Avanmälan görs
senast den 7/10 kl 18.00. Detta för att vi skall ha en möjlighet att ringa till reserverna.
7. RESERV: På ridskolehäst finns nu möjlighet att anmäla sig som reserv. Prata med din
ridlärare. Om din häst redan upptagen så kan du anmäla dig som reserv. Maila då till
Ellen Hammarstrand elha0401@gmail.com med önskad häst och klass. Vi kontaktar dig
om någon avanmäler sig.
8. Dressyrdomare är Jan Holm. Alla klasser rids som Clear round. Antalet starter begränsas
till 40 st.
9. Alla klasser rids inomhus i ridhus och även framridning sker inomhus.
10. Startlistor och funktionärslistor sätts upp i stallet och läggs ut på klubbens hemsida
http://www.skultorpsrs.se och blogg http://www.blogg.jutagardensstuteri.se/ under
lördagen den 7/10.
11. Byggnation av dressyrbanan sker på lördagen 7/10 kl 16.00. Vi är tacksamma om så
många som möjligt kan vara med och hjälpa till. Föräldrar och anhöriga kan bygga upp
dressyrstaketen medan ni gör i ordning er och hästen inför tävlingsdagen. Vid
tävlingsdagens slut på söndagen hjälps vi alla åt att bygga bort dressyrbanorna
avspärrningar etc, efter det är tävlingsdagen slut.
12. Vid frågor kontakta Ellen Hammarstrand via mail elha0401@gmail.com eller tel 0708-88
43 95.
13. MASKERAD – Halloween tema! Under lingondressyren tävlar du om priser för bästa
utklädnad. Här gäller det att pynta, smycka och klä ut sig själv och sin häst. Det är
förbjudet att ha utklädnad som på något annat sätt kan skrämma hästarna. Prisutdelning
sker vid dagens slut.

Preliminärt tidsprogram och klasser
Lördag 7/10:
Byggnation av dressyrbanan och häst-fix kl 16.00

Söndag 8/10:
Sekretariatet öppnar kl 08.00
Första start beräknas börja kl. 09:00
_____________________________________________________________________________
klass 1: LD:1 2011, ponny & häst 100:klass 2: Märke lll 2015, ponny & häst 100:klass 3: Lätt C:1 2015, ponny & häst 100:klass 4: Lätt B:1 2015, ponny & häst 100:-

Har du önskemål om att rida något annat program är det bara att kontakta Ellen Hammarstrand
på elha0401@gmail.com , så kan vi förmodligen lösa det.

