DISTRIKTS- OCH
RIDSKOLEMÄSTERSKAPET FÖR
ÖSTERGÖTLAND 20 SEPTEMBER
2020
INBJUDAN TILL RIDSKOLORNA I ÖSTERGÖTLAND
Gemensamma bestämmelser
Tävlingarna rids på klubbnivå. Inga licenser, grönt kort eller mätintyg
krävs, endast vaccinationsintyg visas upp i sekretariatet innan urlastning.
Alla deltagare ska rida i den ordinarie verksamheten på en skolhäst varje
vecka. Man får ej h
 a påbörjat ridlärarutbildning eller fungera som
ridlärare.
Lektionshästen måste användas i ridskoleverksamheten för att vara
startberättigad. Hästen får starta två gånger per klass med olika ryttare,
dock högst tre gånger totalt/dag.
Samtliga anmälda ryttare ska ha en ansvarig/lagledare som har Grönt
Kort med sig på tävlingsplatsen. Endast myndig person kan vara
lagledare och vem detta är ska anges i samband med anmälan.
Medföljande lagledare ansvarar för sina deltagare och går i god för att
deltagande hästar och ryttare är startberättigade i tävlingen.
På grund av rådande omständigheter kommer vi vidta följande:
- Varje deltagare får max ha med sig en (1) medhjälpare
- Ingen publik
- Inga prisutdelningar som vanligt utan priserna kommer skickas till
deltagarens ridklubb
- Vi ber vänligen att man lämnar anläggningen när man genomfört
sina starter
- Håll avstånd och stanna hemma om du känner några symtom på
sjukdom

Så här går ridskolemästerskapet till:
Alla ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet har möjlighet att
delta. Varje ridskola utser ett lag till distriktsfinalen hos oss. Varje ridskola
ansvarar själva för uttagning av lag på lämpligt sätt och att det är
ihopsatt efter de regler som finns. Laget består av tre stycken deltagare
där max en person får vara över 25 år gammal. Laguppställningen mailas i
samband med din anmälan.
En lagdeltagare rider dressyr: Program Dressyrryttartest I:2
En lagdeltagare rider hoppning: L
 ätt E med Bed. A:Inverkan
En lagdeltagare är reserv till ovanstående och alla tre deltagare deltar
i ett teoretiskt och praktiskt hästkunskapsprov. F
 rågorna är på
bronsmärkesnivå och baseras på Hästkunskapssajten på SvRFs hemsida
www.ridsport.se
Deltagande ridskola tar med 1-2 hästar som kan vara C-D-ponny och/eller
ridhäst. Ryttare på ponny får vara 13-20 år och ryttare på häst lägst 15 år.
Vi kommer erbjuda en möjlighet att hyra häst av oss i mån av plats. Det
tillkommer då en hästhyra på 200 kr/klass. Ifall du vill hyra häst av oss
anmäler du det i samband med anmälan. Där skriver du även din vikt,
längd och önskemål på typ av häst (storlek, temperament) eller annan
information som vi bör veta om. Vi kommer därefter återkomma till dig
ifall v
 i har en häst som passar dig och dina önskemål.
Deltagaravgift: 800 kr/lag som betalas kontant eller via swish på plats.
Anmälan mejlas till tavling@hagebyridklubb.se senast 12/9.
I Ridskolemästerskapet räknas starten i dressyr och hoppning även in i
Distriktsmästerskapet. Man kan även ingå i ett lag med den starten.
Ifall man endast vill delta i Distriktsmästerskapen görs anmälan via TDB.

För mer information om ridskolemästerskapet se:
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_43143/cf_559/RM.PDF

Så här går Distriktsmästerskapet till:
Vi bjuder in till DM i hoppning samt Dressyr för lektionsekipage.

Dressyr
Klassen rids i bedömning Dressyrryttartest I:2 (lag ingår).
Klassen kommer att delas in i kategori ponny (A-D) respektive
ridhäst, max 40 anmälningar i klassen. Startavgift 150 kronor som betalas
kontant eller swish på plats.

Hoppning
Klassen rids i Lätt E, Bed. A:inverkan (lag ingår). Klassen kommer att delas
in i kategori ponny (A-D) respektive ridhäst, max 50 anmälningar i
klassen. Startavgift 150 kronor som betalas kontant eller swish på plats.

Lag
Ifall man som ridskola vill delta med ett lag anmäler man det i TDB och
skickar in en laguppställning till oss samt vem som är lagledare. Lagen får
bestå av 3-4 stycken ekipage. Det är okej att blanda olika kategorier och
lagets tre bästa resultat kommer räknas in i sammanställningen.
Lagavgiften är 550 kronor och betalas kontant eller via swish på plats.
Regler:
https://old.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_62580/cf_559/Best-mmelser_Di
striktsm-sterskap_f-r_ridskoleekipa.PDF

Anmälan
Anmälan kommer ske via TDB under fliken Arrangemang. De som deltar i
Ridskolemästerskapen och de som deltar i ett lag i Distriktsmästerskapen
har förtur i Distriktsmästerskapens individuella klasser.

Preliminär Tidsplan för dagen
9.00 Hoppning Lätt E Bed A:Inverkan
Hoppdomare: Ebba Ohlin
Inverkansdomare: Therese Thor
Banbyggare: Viktoria Lundberg
Rosett, plakett samt hederspris
11.30 Teoretiskt och praktiskt prov för RM
12:30 Dressyr Dressyrryttartest I:2
Domare: Elisabeth Swedemark
Rosett, plakett samt hederspris

VID FRÅGOR KONTAKTA OSS VIA MAIL

