Meddelande till ryttare Ridskolemästerskapet 2018

30/12-18
Vi samlas kl. 9,00 på läktaren i röda ridhuset för genomgång av dagen samt
eventuella frågor. Hästarna ska vara installade i box före kl. 9,00
Tävlingarna startar med dressyr kl. 10,00.
Tävlingsbanan är i röda ridhuset på Strömsholm.
Framridning och framhoppning sker i nya ridhuset som är i direkt anslutning till
tävlingsbanan.
Telefon under dagen är 0220 – 456 22 till Josefine Ivarsson.
Parkering för transporter sker på parkeringen vid kortsidan av ridhuset. Tänk
på att parkera nära varandra så att alla får plats.
Publik, vänner och bekanta som kommer utan transport ombeds parkera vid
Knytpunkten/ Markanparkeringen.
Startlistor kommer att finnas uppsatta i ridhuset.
Lagens startordning är lottad och ryttarnas startordning sker i den följden som
lagen är lottade. Se startordningen längre ner i dokumentet.
All prisutdelning sker i slutet av dagen.
Prisutdelning för laget är första, andra och tredjeplats för både Södermanland
och Västmanland. Övriga extra priser delas ut till den först placerade.
Fika Laget, lagledare och funktionärer, totalt 5 personer per förening, blir
bjudna på fika. Lunch fixar var och en själv. Micro, kylskåp och sittplatser finns
samt Café och restaurang i närområdet.
Uppstallning sker i kallstall intill ridhuset. Ta med vattenhink, krubba, foder till
hästen. En spånbal ingår. Boxen skall tömmas och sopas ur innan hemfärd.

Västmanlands och Södermanlands Ridsportförbund
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
0220-456 22/24
vastmanland@ridsport.se
distrikt@sormland.ridsport.se

Funktionärer
Dressyrdomare: Ulf Wilken.
Inverkansdomare: Helena Ström
Överdomare: Eva Lundin
Övriga funktionärsposter hjälps vi åt med. Ni får en funktionärspost
tilldelad och vill ni byta med varandra så går det bra.
Domarsekreterare – Surahammars RF
In/Ut släpp dressyr – Mellösa RK
Räknare dressyr – Katrineholms RF
Bygga hoppbana – Eskilstunaortens RF
Bygga framhoppning – Köpings RK
Bygga bort framhoppning – Arboga RK
Sekreterare hoppning – Nyby Torshälla RK
Flagg hoppning – Strängnäsnyggdens RF & Trosa RS
Tidigare hoppning – Stora Ekeby RK
In/ut hoppning – Björkviks ponnyridklubb
Banpersonal – Hamre RK & Mariefreds RK
Tidsprogram
Kl.
10.00
Dressyr, Dressyrryttartest I:2
12.00
Lunch prel tid, lunch intas efter dressyrens slut och staketen är borttagna.
13:00
Hästkunskapsprov för hela laget (3 personer)
Provet skrivs i en lektionssal i röda ridhusets källare
Funktionärer med fler bygger bana.
14:15
Ca starttid för hoppning, inverkansridning LD -10cm
Därefter bortbyggnad av bana, iordningställande av stall samt
prisutdelning.
Lottade lag
1. Hamre Ridklubb
2. Surahammars Ryttarförening
3. Björkviks ponnyridklubb
4. Eskilstunaortens Ryttarförening – Vilsta Ridskola
5. Stora Ekeby Ridklubb
6. Trosa Ridklubb
7. Nyby Torshälla Ridklubb
8. Köpings Ridklubb
9. Mellösa Ryttarförening
10. Strängnäsbyggdens Ryttarförening
11. Eskilstunaortens Ryttarförening – Ekeby Ridskola
12. Arboga Ryttarsällskap
13. Katrineholms Ryttarförening
14. Mariefreds Ridklubb

Varmt Välkomna!

Hejarklackspris till hejigaste hejarklack!
Pris delas ut av hejigaste hejarklack. I år finns en jury på plats och väljer ut
hejigaste hejarklacken. Ta med era medlemmar och heja fram ert lag under
dagen, i dressyr, hoppning och allt däremellan  
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