Proposition för SIHS käpphäst
presenteras av Friends,
Kval lördag och söndag 20-21 november,
Final lördag och söndag 27-28 november

1. Sweden International Horse Show bjuder i samarbete med Stiftelsen Friends,
Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet in till tävling i
käpphästhoppning.

2. Kvaltävlingen pågår mellan kl. 12:00-15:00 i Westfield Mall of Scandinavia lördag 20
november samt söndag 21 november. Kval i klass 1 och 2 genomförs både lördag och
söndag, tävlande väljer själv kvaldag vid anmälan.
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Det är enbart en start per person.
De 20 bästa i klass 1 respektive klass 2 går till final i Friends Arena.
Final i klass 1, 50 cm, går i Friends mässarena lördag 27 november med start kl. 13:00.
Final i klass 2, 70 cm, går i Friends mässarena söndag 28 november med start kl. 13:00.
Anmälningstiden öppnar 9 november kl. 18:00 och anmälan stänger när klassen är full.
Anmälan görs på följande länk
Tävlingen är öppen för alla 6 - 16 år (under innevarande kalenderår).
Startordning sker via lottning. Startordningen mejlas ut till den mejladress som angivits
vid anmälan.

9. Alla ryttare måste hämta ut nummerlapp i sekretariatet innan start.
10. Det finns möjlighet att låna käpphäst vid sekretariatet.
11. Tävlingen äger rum inomhus, framridning/ hoppning sker inomhus i anslutning till
banan.

12. Meddelande till ryttare och övrig information publiceras på www.horseshow.se,
www.ridsport.se samt på www.ridsport.se/stockholm.

13. Vid frågor, kontakta tävlingsledare Sofia Matteoni på sofia.matteoni@ridsport.se eller
Hanna Danewid på hanna.danewid@ridsport.se.
14. Finalisterna meddelas via mejl efter kvalen.
15. Se bilaga 1 för regler och beskrivning av klasser.
Kvalklass
1
2

Hinder
höjd
50
70

Bedömning

Maxantal

Två faser A/A:0
Två faser A/A:0

80 (40 lördag, 40 söndag)
80 (40 lördag, 40 söndag)

Kan du inte delta i tävlingen? Missa då inte våra prova på-tillfällen i
Westfield Mall of Scandinavia!

Hjärtligt Välkomna!

Bilaga 1
Allmänna regler
● Alla handgrepp är tillåtna.
● Ryttaren måste rida käpphästen genom hela ritten för att resultat ska räknas, det är
ej tillåtet att springa med käpphästen bredvid.
● Valfri prydlig klädsel.
● Ryttaren får rida i valfri gångart.
● Ryttaren ska starta på angiven startsignal.
● Det är endast tillåtet för den startande ryttaren att vistas inne på banan under
pågående ritt. Övriga ryttare inväntar sitt startnummer.
Klasser
Klass 1 - kval till SIHS käpphäst-final i Friends Arena 50 cm
● Öppen för åldrarna 6 - 16 år
● Samtliga startande erhåller rosett och goodiebag.
● Rids på bana inomhus.
● Maxhinderhöjd är 50 cm.
● Endast rättuppstående hinder får förekomma.
● Bedömning Två faser A/A:0
● Fas 1 består av 7 hinder. De ekipage som är felfria i första fasen fortsätter direkt på
andra fasen. Tid i första fasen räknas ej.
● Fas 2 består av 4 hinder. Tid i andra fasen räknas.
● Bedömning – rivning räknas som 1 fel, vägran räknas som 1 fel.
● De 20 bästa går vidare till finalen.
● Finalisterna erhåller 3 biljetter till arenan för finaldagen.
Klass 2 - kval till SIHS käpphäst-final i Friends Arena 70 cm
● Öppen för åldrarna 6 - 16 år.
● Samtliga startande erhåller rosett och goodiebag.
● Rids på bana inomhus.
● Maxhinderhöjd är 70 cm.
● Endast rättuppstående hinder får förekomma.
● Bedömning Två faser A/A:0
● Fas 1 består av 7 hinder. De ekipage som är felfria i första fasen fortsätter direkt på
andra fasen. Tid i första fasen räknas ej.
● Fas 2 består av 4 hinder. Tid i andra fasen räknas.
● Bedömning – rivning räknas som 1 fel, vägran räknas som 1 fel.
● De 20 bästa går vidare till finalen.
● Finalisterna erhåller 3 biljetter till arenan för finaldagen.

