
KLUBBMÄSTERSKAP 2022
26/11 – 27/11

På lördagen 26/11 är det hoppning – med start kl. 09,00
På söndagen 27/11 är det dressyr – med start kl. 09,00

Hoppning

Höjder att välja på: Bom till 110 cm
Tävlingsform: Idealtid - 10 hinder ingen omhoppning
Pris: 100:- / start (det finns ingen klubbrabatt på denna tävling)
Starttid: Kl. 09,00

Regler:
· Du måste vara medlem i SSRF för att deltaga
· Du tävlar i samma höjd som ekipaget hoppat under de senaste två åren på
tävling / pay & jump.
· Max 2 starter per häst – högsta klassen är den som räknas i
klubbmästerskapet
· Alla regler i TR gällande hästens utrustning, säkerhet och välmående gäller
· Banan rids på idealtid – idealtiden hålls hemlig tills prisutdelningen.
· Häst och ponny tävlar var för sig
· Vi korar en klubbmästare för ponny och en för häst
· Pris delas ut även till 2:a och 3:e placeringen.

Banbyggnad sker på torsdag 24/11 efter hoppningen – ca kl. 19,30
Rivning av banan sker direkt efter prisutdelningen.

Dressyr

Program: Valfritt



Domare: Gisela Broomé
Pris: 150:- / start (det finns ingen klubbrabatt på denna tävling)
Starttid: Kl. 09,00
Max 40 starter

Regler:
· Du måste vara medlem i SSRF för att deltaga
· Du tävlar i valfritt program, dock lägst den nivå ekipaget varit med på under
de senaste två åren på tävling / pay & ride.
· Lättridning är tillåtet i klasser till och med LB
· Max 2 starter per häst – högsta klassen är den som räknas i
klubbmästerskapet
· Alla regler i TR gällande hästens utrustning, säkerhet och välmående gäller
· Alla som rider på lång bana tävlar mot varandra, detsamma gäller alla som
rider på kort bana. – Här delar vi inte upp ponny och häst
· Vi korar en klubbmästare för kort bana och en för lång bana
· Pris delas ut även till 2:a och 3:e placeringen.

Banbyggnad sker på lördagen den 26/11 efter sista hoppande starten (med harvning
mellan), exakt tid kommer meddelas senare.
Rivning av banan sker efter sista startande (exakt tid meddelas senare)

Nytt för i år

Kombitävling

· Här är de som tävlar i både hoppning och dressyr automatiskt med.
· Vi lägger ihop ditt resultat från både hoppningen och dressyren (högsta
klassens resultat räknas från respektive gren)
· Pris delas ut till de 3 första placeringarna

Anmälan görs till Carola på mejl: catarola@outlook.com senast 24/11 kl. 20,00
Betalning skall vara SSRF´s konto tillhanda senast fredag 25/11, syns inte
pengarna på kontot stryks din anmälan


