Proposition för käpphäst DM lördagen
den 3e mars 2018, Smedstads
Ridsportcenter
Käpphäst DM avgörs i hoppning, laghoppning, dressyr och lagdressyr under det
gemensamma DM:et som arrangeras av DUS Östergötland.
Tävlingen startar kl 10:00 på Smedstad ridsportcenter, Linköping.
Tävlingen äger rum i stora ridhuset (hoppbanan kommer vara 20x15m och
dressyrbanan kommer att vara 20x10m), framridning/ hoppning sker inomhus.
Hoppning: Det kommer att var 6 st klasser, 3 förklasser och 3 DM-klasser.
Förklasserna kommer att vara Clear round och du får göra hur många starter du
vill. DM-klasserna kommer att gå under bedömning A1:a/A1:a och du får
endast göra en DM start. Startavgiften är 50kr/start.
Lag DM hoppning: Ett lag består av 4 ryttare och allas resultat från den
individuella ritten räknas in i denna klass. Varje lagmedlem anmäler sig i lämplig
klass och resultatet balanseras sedan ut. Startavgiften för laget är 4x50kr
(Avgiften för den individuella starten) + 100kr i lagavgift.
Dressyr: Dressyrprogrammet som rids är ” Käpphäst DM Östergötland 2018”
Man får göra en start i DM-klassen. Startavgiften är 50 kr.
Lag DM dressyr: Ett lag består av 4 ryttare och allas resultat från den
individuella ritten räknas in i denna klass. Startavgiften för laget är 4x50kr
(Avgiften för den individuella starten) + 100kr i lagavgift.
I samtliga förklasser ingår rosett vid felfri ritt. Prisutdelning i DM-klasser sker
efter respektive klass, prisutdelning för DM-klass laghoppning sker efter att alla
hoppklasser är klara. Rosett ingår vid felfri ritt i samtliga DM-klasser. Pris till 1a,
2a och 3e placering.
Käpphästarna ska ridas genom hela ritten för att resultat ska räknas.
Enbart kontant betalning med jämna pengar.
Kafeterian hålls öppen och där kan man köpa fika och lättare förtäring.

Meddelande till ryttare publiceras på www.ridsport.se/ostergotland och mailas
även ut till angivna mailadresser, (anges i anmälan).
Anmälningstiden utgår den 17e februari. Alla anmälda ekipage är automatiskt
startanmälda. Efteranmälningar tas emot i mån av plats, till
iss.aaa@hotmail.com
Anmälan sänds till iss.aaa@hotmail.com. Använd separat anmälningsblankett
och ange ryttarens namn, personnummer, e- mail, käpphästens namn, vilka
klasser ryttaren ska delta i och förening. Anmäl gärna fler deltagare på samma
blankett. (Anmäl dig till den klass där du känner dig trygg med hinderhöjden.)
Vid frågor maila iss.aaa@hotmail.com alt 0730531491.
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