Proposition till distriktsfinalen i
Ridskolemästerskapet för Västmanland och Södermanland
1. Tävlingen äger rum på Ridskolan Strömsholm den 30 december 2018. Sista anmälningsdag är 10
december.
2. Tävlingen är öppen för alla föreningar med ridskola anslutna till Västmanlands- och Södermanlands
ridsportförbund.
3. Kriterier för deltagande
Lag: Varje ridskola får delta med ett lag. Laget ska bestå av tre (3) personer varav endast en får vara
över 25 år. Lagdeltagare ska rida i ordinarie verksamhet på skolhäst varje vecka. Lagdeltagare får
inte fungera som ridlärare eller ha påbörjat någon form av ridlärarutbildning. Alla tre lagdeltagare ska
delta i ett hästkunskapsprov. En lagdeltagare ska rida dressyr. En lagdeltagare ska rida hoppning.
Ryttare:
Ryttare på ponny ska vara i åldern 13 – 20 år. (Det år man fyller 20 år). Ryttare på ridhäst ska vara
minst 15 år, ingen övre åldersgräns. Ryttarna behöver inte inneha lektionsryttarlicens. Vi
rekommenderar att ryttarna har ett grönt kort men det är inget krav, ridlärarna ansvarar för sina
elever.
Häst/Ponny: Laget får bestå av bara ponnyer eller bara hästar eller en av varje. Hästarna och
ponnyerna ska vara lektionshästar och ingå i ordinarie verksamhet varje vecka.
Alla ska kunna visa upp vaccinationsintyg. Hästarna/ponnyerna behöver inte inneha lektionshästlicens
eller mätintyg. Skulle det uppstå någon diskussion om storleken på någon ponny så är det
överdomaren som mäter och avgör. Om ridskolan inte kan ta med egen häst, så försöker vi hjälpa till
att lösa det, så att alla kan vara med. Meddela i god tid om ni behöver låna hästar.
4. Klasser
HOPPNING
Hinderhöjder: Ponny Lätt D-10
Häst Lätt D-10
Bedömning A:Inverkan
DRESSYR
Program ”Dressyrryttartest ”I 2”
Bedömning enligt Dressyrryttartävling.
HÄSTKUNSKAP
Frågorna i teorimomentet 2018 kommer att vara bronsmärkesnivå Ryttarmärket. För att plugga på
läs under rubriken HÄSTKUNSKAP på www.ridsport.se
5. Anmälan sker via länken HÄR

6. Tävlingen kostar 200:-/lag. Distriktet fakturerar ridskolan.
Uppstallning, fika, priser och anläggningsavgift subventioneras genom distriktets bidrag från Svenska
Ridsportförbundet och Nordic Choice Hotels.
7. Varje deltagande ridskola ansvarar för att ha med sig minst en (1) funktionär till tävlingen.
8. Tävlingen hålls i röda ridhuset, collectingring och tävlingsbana. Framhoppning och framridning sker
i angränsande ridhus.
9. Servering finns på området.
10. Meddelande till ryttare, samt startlistor läggs ut på Södermanlands och Västmanlands hemsidor
senast 3 dagar innan tävlingsdag.
11. Prisutdelningar sker efter alla tre delmomenten är avslutade.
12. Förfrågningar till lisa.skoog@ridsport.se eller josefine.ivarsson@ridsport.se eller 0220– 456
22/0220-456 24
Preliminärt tidsprogram:
09.00
Samling
10.00
Fösta start dressyr, Dressyrryttartest I:2
därefter Lunch
13:00
Hästkunskapsprov
därefter Paus för byggnation och framridning
därefter Hoppning, inverkansridning
ponny LD -10cm
ridhäst LD -10cm
Prisutdelning för:
* bästa dressyr prestation
* bästa teori lag
* bästa hopp prestation
* den totala prisutdelningen av placerade lag totalt
Vi har även priser till:
* Bästa hejarklack
* Bästa sportsman

Nytt för 2018 är att en jury väljer ut årets hejarkalck!
Varmt välkomna!

