Proposition Dressyr LM/KM Frillesås Rid och Körklubb 2018
Datum 2019-01-06
Alla som anmäler sig kommer att tilldelas en arbetsuppgift, se den informationen
ihop med startlistan. Om du har önskemål om särskild uppgift kan du ange det i din
anmälan.
Klubbmästerskapet (KM) är öppet för alla medlemmar i Frillesås Rid- och Körklubb som ej
löst licens för annan klubb under 2018.
Du kan ev. hyra en lektionshäst även om du inte är lektionsryttare i överenskommelse med
ridskolan (Inger) och vara med i KM.
Endast lektionsryttare kan rida i Lektionsmästerskapet (LM).
Startavgift betalas på tävlingsplatsen genom swish (123 427 59 21 ange ryttarens namn)
Kostnad 150 kr/start.
Tävlingsbana: Manege. Framridning: Lilla paddocken (grus). Framridning: Stora paddocken
(sand).
Vid fruset väder flyttar vi in framridningen och får samsas så gott det går.
Domare är Britt Hammar.
Vi kommer kora följande Klubbmästare och Lektionsmästare 2018:
Lektionsmästare
Ponny, Kat B
Ponny, Kat C
Ponny, Kat D
Häst

Klubbmästare
Ponny, Kat A
Ponny, Kat B
Ponny, Kat C
Ponny, Kat D
Häst

Ihopslagning av kategorier kommer ske enl TR
OBS! KM rids i LC:1, LB:1, LB:2, LA:1-MSV beroende på ekipagets nivå. Alla program enl
gällande regler under 2018 dvs inga av de nya programmen som kommer 2019. Har du haft
placering högre än LC under året (2018) tävlar du KM på den nivån. Har du inte tävlat eller
saknar placering tävlar du i LC eller högre nivå efter eget önskemål.
Sista anmälningsdag onsdag 2/1-2019 kl 16.
Pga risk för hårt underlag i paddockarna kommer vi så långt det går hålla oss till program som
går på KORT bana för att ett eller 2 ekipage ska få tillgång till volten. Vi kommer även lägga in
framridningspauser i hela manegen isf.
För LM avgör Inger Lindberg vilken nivå ekipaget skall starta på.

Eftersom vi bara har en bana inomhus har vi med största sannolikhet tyvärr inte plats för ngn
Pay and Ride men önskemål om det kan lämnas.
För lektionshäst/ponny gäller max 3 starter.
Vill man starta både LM och KM på ridskolehäst/ponny betalar man för 2 starter men rider bara
en gång o resultatet räknas i båda klasserna.
Alla hästar/ponnisar skall vara vaccinerade enl TR.
Anmälan på ridskolehäst/ponny sker via Inger.
Anmälan till Klubbmästerskapet sker via mail k_schyman@hotmail.com
eller sms 0705-474763 (Karin Schyman)
Uppge noga:
Namn
Telefonnummer
Hästens/ponnyns namn
Kategori
Klasser
(Ev önskemål om arbetsuppgift

)

VÄLKOMNA !!

