RIDSKOLEMÄSTERSKAP 2019
FÖR DIG SOM RIDER PÅ RIDSKOLA
Västergötlands Ridsportförbund
i samarbete med
Alingsås Ryttarsällskap inbjuder Ridskoleryttare i
Västergötland till
2019 års RIDSKOLEMÄSTERSKAP
12 Oktober 2019
Ridskolemästerskapet är öppet för ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Varje ridskola
kan anmäla ett lag med tre deltagare. Alla tre lagdeltagare deltar i ett hästkunskapsprov samt att en
lagdeltagare rider hoppning och en rider dressyr. Endast en lagdeltagare får vara över 25 år. Läs mer
på http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Ridskolemasterskap/
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår 19 september 2019 Efteranmälan kan göras i mån av plats arrangören
tillhanda senast 26 september mot avgift om 100 kr.
2. Anmälan skickas till Alingsås Ryttarsällskap med e-post eller med vanligt brev, adress se sidan 3.
3. Tävlingen hålls i ridhus, framridning sker gemensamt med ansvar under arrangörens ridlärare.
Hästkunskapsprovet hålls i teorisal.
4. Deltagare tävlar antingen på egna ridskolans hästar/ponnyer eller på arrangörens ridskolehästar
och ponnyer. Det finns begränsad möjlighet att hyra lektionshäst/ponny. Först till kvarn …. Vid
hyra av arrangörens hästar(ponnyer) tillkommer en hästhyra på 200kr/häst(ponny). Önskemål
anges i anmälan. Arrangören har rätten att tilldela häst eller ponny efter behovet.
5. Servering finns.
6. Alla föreningar med ridskoleverksamhet och som är anslutna till Västergötlands Ridsportförbund
får anmäla ett lag. Laget ska bestå av tre deltagare där max 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 lagdeltagare ska delta i ett
hästkunskapsprov. En lagdeltagare ska rida dressyr. En lagdeltagare ska rida hoppning. Den
tredje lagdeltagaren är reserv till hoppningen och dressyren om det skulle behövas. Ryttare på
ponny i åldern 13 – 20 år. (Det år man fyller 20 år). Ryttare på ridhäst med lägsta ålder 15 år.
Ingen övre åldersgräns.
7. Vinnande lag får två segertäcken samt rosett och plakett till alla tre deltagare. 2:a och 3:e
lagpristagare får rosett och plakett till alla tre.
8. Ryttarlicens krävs inte men Grönt kort är en rekommendation.
9. Ryttarens och hästens utrustning enligt TR I (hoppning) och TR II (dressyr) lokal tävling.
10. Startlista och ryttarmeddelande samt vägbeskrivning kommer att finnas på Alingsås
Ryttarsällskaps hemsida senast en vecka före tävling.
11. Tävlingen avgörs i tre delar; banhoppning, dressyr och ett hästkunskapsprov. Hoppningen
bedöms i inverkansridning, Dressyrbedömning är Dressyryttartest I:2 samt Hästkunskap, nivå
Ryttarmärke Brons. Alla lagdeltagare genomför hästkunskapsprov.
12. Lagavgiften finansieras med stöd av Idrottslyftsmedel till arrangören.
13. Samling inför tävlingen sker enligt ryttarmeddelande som ställs till ridskoleföreträdaren.
14. Regler för Ridskolemästerskap 2019 finns på SvRF hemsida.
http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Ridskolemasterskap/

15. Frågor om Ridskolemästerskapet ställs till Weronica Jonsson tel.0520-52 52 75 eller via e-post
16. Frågor till Arrangören Alingsås Ryttarsällskap Karin Jacobsson via e-post eller tel:0322-632088
Kansli
Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan

Tel
0520-52 52 75
weronica.j@vg.ridsport.se

hemsida: www.ridsport.se/vastergotland

Anmälan till Ridskolemästerskapet 2019
Förening:
__________________________________________________

Ryttare, hoppning
Namn _______________________________________ ____________
Personnr _____________________________________ ____________

Medtar egen häst:

Häst

Ponny

Önskar hyra häst:

Häst

Ponny

mot en avgift på 200kr, som faktureras via mail
till e-postadressen: __________________________________________

Ryttare, dressyr
Namn _______________________________________ ____________
Personnr _____________________________________ ____________

Medtar egen häst:

Häst

Ponny

Önskar hyra häst:

Häst

Ponny

mot en avgift på 200kr, som faktureras via mail
till e-postadressen: ___________________________________________

Kansli
Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan

Tel
0520-52 52 75
weronica.j@vg.ridsport.se

hemsida: www.ridsport.se/vastergotland

Hästkunskap/ Reservryttare
Namn _______________________________________ ___________
Personnr _____________________________________ ___________

Medtar egen häst:

Häst

Ponny

Önskar hyra häst:

Häst

Ponny

mot en avgift på 200kr, som faktureras via mail
till e-postadressen: __________________________________________

Ridskolans/ Föreningens företrädare
Namn: ___________________________________________________
Mobilnummer: ____________________________________________

Underskrift: _______________________________________________

Anmälan Skickas till:
Alingsås Ryttarsällskap, Ridhusvägen 17, 441 93 Alingsås.
Märk anmälan Ridskolemästerskap 2019 eller via e-post

Kansli
Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan

Tel
0520-52 52 75
weronica.j@vg.ridsport.se

hemsida: www.ridsport.se/vastergotland

