Klubbmästerskapen i dressyr 8 november 2020
Privatryttare anmäler sig till tavling@ors.nu och lektionsryttarna anmäler sig till
ridlärarna senast torsdagen den 5/11.
Privatryttare anger ponny/häst, ryttare och önskad klass. Ponnyer/hästar yngre än 4
år får ej starta. Max 2 starter per ekipage. Alla hjälps åt med att bygga fram banan på
söndagen den 8/11 kl. 8.30! Tävlingen startar kl. 10.00 med klass 1 därefter klass 2 och 3 osv.
Domare: Inger Utzon
Startavgiften är 200 kr/ klass för privatryttare och 250 kr (junior) och 300 kr (senior) för
ridskoleryttare.
Lektionsryttarna betalar till bg 217-2708 och privatryttarna betalar i samband med startanmälan i
sekretariatet. OBS!! Vi tar ej kort!
Privatryttare skall visa vaccinationsintyg i samband med startanmälan. Sekretariatet öppnar kl. 09.00.
Tävlingen hålls inomhus 60 x 22 m (Markhippo/klenflis). Framridning utomhus 80 x 40 m (Paddex).
Cafeterian hålls öppen och erbjuder lättare fika.
Placering enligt TR. Alla ponnykategorier tävlar tillsammans. Rosett och plakett till placerade. Endast
rosett för Clear Round (över 55%) i öppen klass. För att bli klubbmästare ska ekipaget ha löst
medlemskap för innevarande år samt tävla för ÖRS.
TR tillämpas vad gäller hästen hälsotillstånd samt reglerna för lämplig bestraffning. Vårdad klädsel
samt godkänd hjälm för ryttare inom området. Ridskor och shortchaps eller stövlar bör användas av
säkerhetsskäl. Alla ryttare tom 18 år ska använda säkerhetsväst på hela anläggningen.
Preliminära startlistor läggs ut på vår hemsida www.ors.nu samt i ridskolestallet senast 7/11. Vid
förfrågan mejla till tavling@ors.nu eller prata med din ridlärare. Telefon till sekretariatet under
tävlingsdagen är 042-20 49 80.
Under rådande omständigheter ber vi er om följande
Känner du dig sjuk, stanna hemma
Håll avstånd
Tvätta händerna
Vi förbehåller oss rätten att avvisa om vi skulle bli fler än 50 personer.
Ponnyklasserna för privat och ridskolan kommer att slås ihop men prisutdelning var för sig.
Storhästklasserna för privat och ridskolan kommer att slås ihop men prisutdelning var för sig. Om det
blir någon som startar ensam i någon utav klasserna måste denna få över 55% för att bli
Klubbmästare.
Klasser
Klass 1 LC:2 2015
Klass 2 LC:2 2015
Klass 3 LB:1 2019
Klass 4 LB:2 2016
Klass 5 LB:2 2016
Klass 6 LA:1 2017

Klubbmästerskap för ridskoleryttare ponny
Klubbmästerskap för privatryttare ponny
Klubbmästerskap för lektionsryttare ridhäst (ålder 13-18)
Klubbmästerskap för lektionsryttare ridhäst (ålder 19-även öppen för juniorer)
Klubbmästerskap för privatryttare ridhäst
Öppen klass privatryttare

Tänk på att vi har en rökfri anläggning. Hundar ska vara kopplade.
Välkomna!
Ödåkra Ridsällskap

