Ryttarmeddelande
KM i hoppning
Den 27:e november 2021, Smedstad Ridsportcenter
Tävlingsledare: Moa Hörberg
Hopp-och stildomare: Tove Stattin
Domarsekreterare: Hanna Blom

Banbyggare: Tove Stattin
Lottningsansvarig: Moa Hörberg
Framridningsansvarig: Cornelia Holmlund

Tidsschema
Fredagen den 26:e november:
När?

Vad?

kl. 19

Samling i stora ridhuset för att bygga fram
hoppbana

Tävlingsdagen, Lördagen den 27:e november:
När?

Vad?

7:00-7:30

Hjälps åt att göra iordning hästarna

7:00-7:50

Bangång

7:15

Samling vid entrén

8:00

Start grundomgång

9:10

Lottning

9:40

Start semifinal

10:25

Lottning

11:00

Start final

Efter sista start

Bygga undan

kl. 19:00

Middag och prisutdelning på Hg

Under tävlingsdagen kommer vi att hålla till inomhus på Smedstad Ridsportcenter.
Framridningen och hästvisning (semifinal och final) sker i lilla ridhuset. Tävlingsbanan
kommer att vara i det stora ridhuset. På kvällen möts vi upp igen för en middag på Hg, och
det är här prisutdelningen kommer att ta plats!

Tävlingsklasser
Klass III

Grundomgång 60 cm, Bedömning A:Stil

Klass II

Semifinal 70 cm,

Bedömning A:Stil

Klass I

Final 80 cm,

Bedömning A:stil

Regler
1. Vi applicerar SAR-TR under våra tävlingar och kommer därefter följa SvRFs TR. Mer om
reglerna går att läsa på denna länk:
https://6b8e7157-16bd-43fd-b523-b6eb0697e59f.filesusr.com/ugd/74b249_ec34ed82e97543
4d8eae025e12c4945d.pdf
2. En studentryttartävling går till på sådant sätt att varje ryttare blir lottad till en häst och en
startordning. Varje häst rids av max 3 ryttare. Den ryttare med bäst resultat på respektive
häst går vidare till nästa omgång där processen upprepas. I finalen går endast en häst med
3 alternativt 2 ryttare beroende på antal deltagare. Här lottas endast startordningen.
3. Framridningen kommer att gå till på så sätt att alla har 5 minuter på sig från det att man
kortar tyglarna att rida fram. Speciella regler gäller för de som rider först i grundomgången.
Då har man istället 15 min på sig att värma upp sin häst.
Två språng tillåts, på valfri hindertyp. Med ett språng avses att man kommer över hindret.
Det går bra att sitta upp direkt när man får sin häst men man får endast skritta på långa
tyglar till dess att man startar sin framridning. Det går bra att starta sin framridning tidigare
men efter sina 5 minuter får man endast skritta hästen på långa tyglar. Tidtagningen
kommer de som rider samma häst att hjälpas åt med. Det är därför bra om alla har mobil
tillgänglig för att kunna ta tid.
Till semifinal och final kommer en utomstående ryttare att rida fram hästarna.
4. Lottningen kommer att göras gemensamt efter varje omgång. Lottningen till
grundomgången har gjorts i förväg.

Övrigt
1. Startlistor
Preliminära startlistor till grundomgången kommer bifogas samt läggas ut
på vår hemsida, lark.nu.
2. Klädkod
Hel och ren!
3. Funktionärer
Alla deltagare förutsätts hjälpa till som funktionärer.
4. Vid Sjukdom
Skulle det vara så att man blir sjuk eller får förhinder kontaktar man tävlingsledaren så
snart som möjligt, kontaktuppgifter finner ni nedan. Startavgiften återbetalas endast
vid uppvisat läkarintyg. Detta skickas till kassor@lark.nu senast 5:e dec
5. Kontakt
Vid frågor och funderingar kontaktar ni tävlingsledare, Moa Hörberg, på tavling@lark.nu

Deltagare
Tävlande i KM-hoppningen:
Matilda Junebrink
Josefin Nilsson
Daniel Westerling
Hillevi Aspegren
Rebecca Eriksson
Sara Muhrman
Elsa Leppänen
Elin Linder
Ellinore Nyberg
Rebecka Ljungberg
Julia Angelstrand
Josephine Nordlander
Amanda Eriksson
Karin Björnsson
Ellen Ivarius Andersson
Hg-middagen:
Matilda Junebrink
Josefin Nilsson
Daniel Westerling
Hillevi Aspegren
Rebecca Eriksson
Moa Hörberg
Sara Muhrman
Elin Linder
Hanna Blom
Ellinore Nyberg
Rebecka Ljungberg
Julia Angelstrand
Josephine Nordlander
Amanda Eriksson
Karin Björnsson
Ellen Ivarius Andersson
Ina Eriksson

