Proposition för Vimmerbyortens Ryttarförenings klubbtävling
med KLUBBMÄSTERSKAP söndag 16 oktober 2011
Fyra klubbmästare ska utses:
- i dressyr på privat häst/ponny
- i hoppning på privat häst/ponny
- i dressyr på riskolehäst/ponny
- i hoppning på ridskolehäst/ponny
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Särskilda bestämmelser för klubbtävling:
Anmälan: sker senast torsdagen den 13 oktober på avsedd blankett eller på telefon 0492-142 45 eller
mail info@virf.se Blanketten lämnas i den vita brevlådan vid ridhusdörrarna i stallet.
Startavgift: 80:- / klass
Medlemskap: ska vara löst för 2011.
Uppstallning: 50:- /dag. Ej rengjord box debiteras med 100:Hyra av ridskolehäst: 50:- /klass. Ridläraren måste ge sitt medgivande.
Hästens box ska vara rengjord vid tävlingens slut. Omstart ej tillåten på ridskolehäst.
Dressyr: tävling inomhus, framridning utomhus.
Hoppning: tävling utomhus, framridning inomhus (om vädret tillåter).
Startlistor: finns på hemsidan och på anslagstavla i stallet fredagen den 14 oktober.
Funktionär: alla startande ska ha en funktionär på banan eller i cafeterian.
Namn på funktionär anges på anmälan!
Banbyggnad: Alla startande i klass 1-2 ska vara på plats senast kl 9.00 för iordningställande av
dressyrbanan. Efter dressyrklasserna ska hoppbanan byggas av startande i klass 3-6.
Startande i klass 7-9 bygger bort bana och framhoppningshinder.
Särskilda bestämmelser för Klubbmästerskap (KM) 2011:
Alla klasser är öppna för alla medlemmar, men för att deltaga i KM gäller vissa klasser, se nedan:

Prel tidsprogram söndag 16 oktober, Klubbtävling med klubbmästerskap
Start kl 10.00
Dressyr: Placerade enligt TR i det sammanslagna klubbmästerskapet för privathäst eller
ridskolehäst. För övriga startande bed Clear Round vid 60% eller högre.
Klass 1
Dressyr LC:1
d.e Klass 2
Dressyr LB:1
Hoppning: Bed Två faser A:0/A:0 (=omhoppning) för deltagare i KM. Placerade enligt TR i
det sammanslagna klubbmästerskapet för privathäst eller ridskolehäst.
För övriga startande bed Clear Round i alla klasser. Rosett vid felfri ritt.
d.e Klass 3 Hoppning 40cm KM-klass kat A ridskolehäst
d.e Klass 4 Hoppning 50cm KM-klass kat B ridskolehäst
d.e Klass 5 Hoppning 60cm KM-klass kat C ridskolehäst, kat A privathäst
d.e Klass 6 Hoppning 70cm KM-klass kat D ridskolehäst, kat B privathäst
d.e Klass 7 Hoppning 80cm KM-klass häst ridskolehäst, kat C privathäst
d.e Klass 8 Hoppning 90cm KM-klass kat D privathäst
d.e Klass 9 Hoppning 100cm KM-klass häst privathäst

VÄLKOMMEN!

