Proposition H
 oppning LM/KM F
 rillesås Rid och Körklubb 2018
Datum 2018-12-02 kl 1
 1
Alla s
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 ig k
 ommer a
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 n a
 rbetsuppgift, s
 e d
 en i nformationen i hop m
 ed
ryttarmeddelandet. O
 m d
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 ar ö
 nskemål o
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 ppgift k
 an d
 u a
 nge d
 et i  d
 in
anmälan.
Klubbmästerskapet ( KM) ä
 r öppet för alla medlemmar i Frillesås Rid- och Körklubb som ej löst
licens för annan klubb.
Du kan ev. hyra en lektionshäst även om du inte ä
 r lektionsryttare i överenskommelse med
ridskolan (Inger) och vara m
 ed i K
 M.
Endast lektionsryttare kan rida i L
 ektionsmästerskapet ( LM).
Pay and Jump är öppen både för medlemmar och icke medlemmar.
Startavgift betalas på tävlingsplatsen genom swish.
Tävlingsbana: Manege.
Framhoppning: Lilla paddocken
Framridning: Stora paddocken.
Vid  dåligt  väder  flyttar  vi  in  framridningen  och  får  samsas  så  gott  det  går.
Vi kommer kora följande Klubbmästare och Lektionsmästare 2018:

Lektionsmästare

Klubbmästare
Ponny, Kat A

Ponny, Kat B

Ponny, Kat B

Ponny, Kat C

Ponny, Kat C

Ponny, Kat D

Ponny, Kat D

Häst

Häst

Ihopslagning av kategorier kommer ske enl TR

OBS! KM rids i LD-LB+ beroende på e
 kipagets kapacitet. Har du haft placering högre än L
 D
under året (2018) i avd. A tävlar du KM på d
 en höjden. Har du inte tävlat eller saknar 
placering tävlar du p
 å passande höjd (LD-LB+).
För LM avgör Inger Lindberg vilken höjd ekipaget skall starta på.
6-årig Ponny/ Häst  får tävla KM/LM oavsett kvalificering.
Max 2 starter per ponny/häst under dagen. För lektionshästar gäller max 3 starter.
Alla hästar/ponnisar skall vara vaccinerade enl TR.
11.00

Bana 1


H&P

40-110 cm Pay & Jump. Avgift 130 kr

Bana 2

H&P

40-110 cm LM/KM  Avgift 130 kr

Man kan rida Pay & Jump på Bana 1 före sin LM/KM start. Vill man
hoppa Pay & Jump efter sin LM/KM start går det bra o göra det på Bana
2
Det är inte t illåtet att rida Pay & J ump på ”LM/KM-banan” innan sin LM/
KM-start.
Anmälan på r idskolehäst/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?)
Rosett finns att köpa för 20 kr för de med 0 fel som ridit Pay & Jump.
VÄLKOMNA !!

