Klubbmästerskapet i dressyr 2021 kommer att ridas enligt följande:
På vårt klubbmästerskap kommer endast en klubbmästare att koras i varje åldersgrupp,
junior och senior. Vid lika högsta poäng i någon av grupperna kommer det allmänna intrycket
skilja 1:an och 2:an åt.
Tillgängliga program:
Junior: LC:1-2015, LB:1-2019
Senior: LC:1-2015, LB:1-2019 och LA:1-2017
Samma ordningsregler som för klubbtävling används, se separat dokument, ”Tävlingsdags”.
FÖRTYDLIGANDE OM JUNIOR/SENIOR:
Senior räknas som senior oavsett om man rider storhäst eller ponny. Juniorer som tävlar
storhäst räknas som senior på KM.
Junior är juniorer som tävlar ponny.

Proposition för Sollentuna Ridklubbs Klubbmästerskap i dressyr
Söndag den 19 december 2021 kl. 8.00 – 13.00
Domare: Jeanette Öberg
Särskilda bestämmelser:
1. Klubbmästerskapet gäller både ponny och häst. En mästare för juniorer och en
mästare för seniorer kommer att koras. Mästerskapet är öppet för ryttare med licens
för Sollentuna Ridklubb (alternativt ingen licens alls) samt har startat minst 1
klubbtävling eller tävlat externt för klubben under 2021. Mästerskapet är både för
lektions- och privatekipage.
2. Antalet starter är maximerat till 30, fördelat på 15 starter för ponny respektive häst.
Reserver kan komma att tas in om någon av kategorierna inte är full när
anmälningstiden går ut.
3. Tillgängliga program: Junior: LC:1-2015, LB:1-2019
Senior: LC:1-2015, LB:1-2019 och LA:1-2017
Ekipage (ryttare och häst) som har tävlat tillsammans ska rida det svåraste
programmet som de har tävlat i under 2021 med godkända procent, vid klubb- eller
lokala tävlingar. Nya ekipage, dvs om ryttaren har en häst som hen inte har tävlat
tidigare behöver inte rida den svåraste klassen som ryttaren ridit.
4. Anmälningstiden startar onsdag 1/12 kl 07:00 och utgår tisdagen 14/12.
5. Anmälan görs till tsek@sollentunaridklubb.com. Ange tel.nr samt tre önskemål om
ponny/häst.
6. Tidschema och startlistor kommer att finnas på anslagstavlan och på hemsidan
senast 17/12.
7. Anmälningsavgift: Junior 325 kr, Senior 375 kr, Privat 275 kr. Betalning sker efter
meddelande om erhållen plats till bg 468-5830. Anmälningsavgiften SKALL betalas till
bg 468-5830 innan tävlingsdagen. Starter ej betalda innan tävlingen plockas bort.
8. Tävlingen kommer hållas i ridhuset på 20x40 m bana. Framridning sker också i
ridhuset och max 5 ryttare får rida fram samtidigt.
9. Banbygge sker lördag 18/12 kl 17:00, Alla deltagare anmodas att hjälpa att bygga
banan samt att riva den efter tävlingen slut. Kan du inte vara med på bygget, skriv
detta i anmälan.
10. OBS! Som tävlande är man med under HELA tävlingsdagen, från samlingen på
morgonen tills att prisutdelning är förrättad.
11. Förfrågningar maila till tsek@sollentunaridklubb.com

Välkomna till Sollentuna Ridklubbs klubbmästerskap!

