Klubbtävling Sollentuna Ridklubb

Klubbtävlingarna på Sollentuna Ridklubb är öppna för alla
medlemmar, både på lektionshäst och egen häst. I mån av plats
kan ryttare utan fast plats i grupp deltaga.
Alla deltar under hela tävlingsdagen både för att tävla och vara
funktionär.
Du är redo att börja tävla hoppning 0,40–0,50 när Du kan hoppa
hinder i följd i galopp.
Du är redo att tävla Lätt D dressyr när Du kan rida självständigt i
alla gångarter och börjat inverka på hästen tex ställning och
tempoväxlingar.
Det är bra att ha tittat på en eller flera tävlingar innan du tävlar
för första gången.
Kvalregler :
Hoppning: Tre genomförda 40/50 cm samt godkännande av din
ridlärare för att få starta 60/70.
Dressyr: Tre genomförda LD dressyr på lägst 55 % samt
godkännande av din ridlärare för att få starta LC dressyr.
En förutsättning för att det ska vara aktuellt att gå upp en klass
är att man i hoppning hoppar denna höjd på sin ordinarie lektion
och i dressyr kan rida hästen i den form som krävs för nästa
klass.
För att starta övriga klasser ha en dialog med din ridlärare.
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Anmälan:
Tävlingsdatum anslås vartefter de planeras in.
Propositionen anslås 3-4 veckor innan tävling, i propositionen ser
du vilket datum och klockslag anmälan öppnar.
Anmälan ska innehålla namn, personnr 10 siffror ( under 18 år),
telefon nr ( till målsman om under 18 år) samt tre önskemål på
häst.
Efter bekräftelse på anmälan ska anmälningsavgiften betalas in
på bg 468-5830, betalningen ska vara klubben tillhanda innan
tävlingsdagen.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas
ej.
Fråga din ridlärare om du är osäker på vilken klass du ska anmäla
till.
Banskiss anslås senast på tävlingsdagen.
Dressyrprogrammen hittar du på:
www.ridsport.se
www.stallbacken.se
www.dressyrprogram.se
3-4 dagar innan tävlingen anslås startlistor och meddelande till
ryttare på anslagstavlan samt hemsidan.
Där finns tider för samling, framridning samt också en
funktionärslista där du kan läsa vad din uppgift blir förutom att
tävla.
Hästar/ponnyer fördelas i möjligaste mån efter önskemål dock
väljer många samma så ibland kan vi ej tillmötesgå era val.
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Förberedelser:
För att tävlingsdagen ska fungera så smidigt som möjligt
gäller särskilda ordningsregler-dessa finns i ett separat
dokument.
Vill du så kan du rykta och göra iordning hästen dagen innan,
tänk på att kontrollera hästens lektionstider och stallets öppet
tider.
Benskydd används på både hopp- och dressyrtävling.
Tiedemantygel får används på LD dressyr och 40/50 hoppning.
Martingal får används i all hoppning.
Sporrar ej tillåtet i lätt D och märke 2 men spö är tillåtet.
Egen utrustning kan i viss mån användas men fråga någon
ridlärare först. Var noga att återställa hästens ordinarie
utrustning efteråt.
Ryttarens klädsel ska vara prydlig och följa vår klädkod.
Har du tidigt startnummer kan du behöva sadla innan ban- och
staketbygge, tänk då på att inte lämna boxhästar lösa i boxen
med sadel.
Framridning dressyr:
Du får börja rida fram 5 ekipage innan din start.
Uppsittning sker på medellinjen i collecting ring.
Framridningen sker i samma varv, funktionären byter varv.
Skritta innanför spåret. Trav och galopp på spåret. Halt i mitten.
Lämpligt upplägg: 5 min skritt lång tygel och 5 min skritt på
tygeln. Därefter trav lättridning och eventuellt lite galopp.
Skrittpaus och avsluta med trav nedsittning där du i möjligaste
mån kan öva på rörelser som ingår i programmet.
Glöm inte att skritta av din häst efteråt i 5 min.
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Framridning hoppning:
Sker i förutbestämda grupper , se meddelande till ryttare.
Ca 15 min i alla gångarter inklusive ca 4 språng.
Detta sker under ridlärarens anvisningar.
Bedömning dressyr:
Sker efter en skala 0-10.
Programmen är indelade i bedömningsgrupper.
Även sits, vägar och inverkan bedöms.
Totalpoängen omvandlas till procent.
Placeringslistan går från högst procent och nedåt.
25 % av deltagarna är placerade.
Bedömning hoppning:
Bed. A är grundomgång 7-8 hinder. Felfria ekipage är placerade.
Bed. A med stil är grundomgång 7-8 hinder.
Varje hinder bedöms med skala 1-10, även sits, inverkan och
vägar bedöms.
Placeringslistan går från högst poäng och nedåt.
25 % av deltagarna är placerade.
Två faser innebär att lika fel i grundomgång ( fas 1) går till
omhoppning ( fas 2) .
Fas 2 kan vara med stilbedömmning eller på tid.
25 % av deltagarna är placerade.
Klubbtävlingarna är roliga att deltaga på, alla hjälper och
stöttar varandra och glädjs åt varandras framgångar.
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