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Söderköpings Ryttarsällskaps

APRILHOPPET
6/4 2019
Särskilda bestämmelser
1.

Välkommen på denna Pay & Jump både som medlem och icke-medlem i SRS!

2.

Anmälningstiden utgår den 28/3
Ingen efteranmälan för dig som rider ridskolehäst, övriga i mån av plats. Vårdad
klädsel, gärna enligt reglementet.

3.

Preliminär startlista kommer ut på hemsidan den 29/3. Betald avgift=Anmäld

4.

Max 30 startande

5.

Tävlingarna hålls inomhus 20x40 m bana (sand/flis) Framhoppning/framridning
inomhus i ridhusets ”lilla del” ca 20 x 30 m bana (sand/flis). Vid bra väder byggs
tävlingsbanan utomhus och framridning/framhoppning inomhus.

6.

Parkering –Grusad parkering direkt till vänster när du kommer till anläggningen, se
skyltar.

7.

Anmälan till Annapedersen@soderkopingsrs.se eller via lapp på anslagstavlan i
stallet (Ange namn på ryttare + häst samt klass/er). Funderingar/frågor till kansliet
0761424115.

8.

Avgift 180 kr för 1a start, start nummer 2 = 100kr, betalas in via BG 5718-7460 eller
Swish 123 680 4397 vid anmälan. Du med egen häst/ponny erbjuds två starter
för 180kr. Ange ”Aprilhoppet” samt för- och efternamn. Vid felfri ritt kan rosett köpas
för 30kr/st i sekretariatet.

9.

Lektionsryttare är välkommen att deltaga om du rider från NYB och uppåt. Du
erbjuds en start men vi tillgodoser gärna start nr 2 i mån av plats. Kan vi ej erbjuda
start nr 2 betalas den startavgiften åter.

10.

Övriga avgifter betalas enbart tillbaka vid läkar- eller veterinärintyg (gäller även
ickemedlemmar).

Är du SRS-medlem förväntas du anteckna en funktionär som kan hjälpa till med
diverse funktionärsposter under tävlingsdagen. Alla Deltagare hjälps åt att bygga
fram banan innan första start samt ställa tillbaka hinderna efter avslutad
tävling. På stallkontoret finns en pärm med info om varje funktionärspost och dess
uppdrag.
OBS! Anna stöttar ekipaget (ryttare & medhjälpare) på framhoppningen t.o.m 50cm.
Resterande klasser hoppar fram självständigt med hjälp av förälder/medhjälpare.
11.

Preliminärt tidsprogram
Ca. 14.30 Första start

•

Klass 9 Bedömning: Clear round Bommar (NYB och uppåt med eller utan ledare)

•

Klass 8 Bedömning: Clear round 20cm (M1 och uppåt med eller utan ledare)

•

Klass 7 Bedömning: Clear round 40cm (M3 och uppåt)

•

Klass 6 Bedömning: Clear round 50cm (M3 och uppåt)

•

Klass 5 Bedömning: Clear round 60 cm (M4 och uppåt)

•

Klass 4 Bedömning: Clear round 70 cm (M4 och uppåt)

•

Klass 3 Bedömning: Clear round 80 cm (M4 och uppåt)

•

Klass 2 Bedömning: Clear round 90 cm (M4 och uppåt)

•

Klass 1 Bedömning: Clear round 100 cm (Högre höjd funkar vid önskemål)

