Ridskolemästerskapet 2019
Lördagen den 8 juni arrangerar Östergötlands RF utbildnings sektion i
samarbete med Linköpings Fältrittklubb årets ridskolemästerskap
2019 i Linköping.

Anmälan och frågor
Anmäl senast 8 maj till: gith.hansson@hsoab.se Ange
”Ridskolemästerskapet” i ämnesraden. Laguppställningen
mejlas till samma adress senast 31/5.

Så här går det till
Varje klubblag består av tre deltagare. Deltagarna ska rida i
ordinarie ridskoleverksamhet varje vecka och får inte
fungera som ridlärare eller ha påbörjat någon form av
ridlärarutbildning. Det går bra att delta med mer en ett lag
från varje klubb. Inga licenser, grönt kort eller mätintyg
krävs, endast vaccinationsintyg. En häst får starta 2 gånger
under dagen. Medföljande lagledare ansvarar för sina
deltagare och går i god för att deltagande hästar och ryttare
är startberättigade i tävlingen.

Generationsövergripande bredd
En deltagare rider dressyr: Program Ryttartest I 2 med bedömning enligt dressyrryttartävling
En deltagare rider hoppning: Lätt E med bedömning A:Inverkan.
Alla tre deltagare deltar i ett teoretiskt/praktiskt hästkunskapsprov baserat på
Hästkunskapssajten på www.ridsport.se
Deltagande ridskola tar med 1-2 häst/hästar som kan vara C-D-ponny och/eller häst. Ryttare
på ponny får vara 13-20 år (fylla under året) och ryttare på häst lägst 15 år. Max en
lagdeltagare får vara över 25 år.
Mer om reglerna finns att läsa på www.ridsport.se
Klubben bestämmer själva hur laget tas ut. Arrangera gärna interna kvaltävlingar!

Avgift
Deltagaravgift: 500:-/lag Avgiften faktureras resp. klubb. Lagpriser och många olika
individuella priser delas ut. Fullständiga regler finns på www.ridsport.se.

Program
10:00 Samling i Konferensen en trappa upp och till höger.
10:15 Hästkunskapsprov inkl. fika
-

staket och hinderbyggnad

11:30 Framridning, sker utomhus på sandbanan.
12:00 Första dressyrstart
-

Gemensam bangång.

14:30 Framhoppning, sker utomhus på sandbanan.
15:00 Första hoppstart
16:30 Avslutning med prisutdelning
Tider är ungefärliga, vi återkommer med fasta tider i ryttarmeddelandet.
OBS! Tävlingen kommer se utomhus om vädret tillåter, annars inomhus i ridhus.

Övrigt
HSOAB har möjlighet att hyra ut boxar för 150 kr st.
Det finns även möjlighet att hyra ponnys och hästar i begränsat antal. Kontakta Gith Hansson
för mer information på: gith.hansson@hsoab.se
Tävlingen arrangeras i samarbete med HSOAB, Linköpings Fältrittklubb och Östergötlands
Ridsportförbund.

VARMT VÄLKOMMNA!

