PROPOSITION

Klubbmästerskap i Hoppning
Borås Fältrittklubb
25 november
Meddelande från tävlingsarrangören
RYTTARMEDDELANDE
för Klubbmästerskap i Hoppning den 25 november 2018 - START 9.00 . Banbyggnad: lördag
24 november kl.15.00 Hjälp behövs!
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig välkommen till Borås Fältrittklubb
Sekretariatet öppnar på tävlingsdagen 08.00
Prisutdelning i KM klasser sker till häst efter klassen inne på banan. Övriga klasser delas
rosett vid felfri ritt ut vid utgången. KM Klass 5 för ponny privat slås kategorierna ihop och vi
utser en Klubbmästare.
Framhoppning, antal ekipage (i lilla ridhuset) max 6 stycken
Ridskoleekipage rider fram i lilla ridhuset, framridning i max 30 minuter.
Privatekipage rider fram i nya ridhuset eller lilla ridhuset.
PROPOSITION KLUBBMÄSTERSKAP
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår torsdag den 22 november, klockan 18:00.
2. Anmäl i tdb (lektionsryttare anmäler till kansliet efter godkännande från ridinstruktör)
3. Efteranmälan i mån av plats mot 60 kr extra i startavgift/klass.
4. Medlemskap i Borås Fältrittklubb är obligatoriskt för deltagarna. Licensierad för annan
klubb kan inte tävla om KM-titeln men får gärna starta i klassen.
5. Startavgift 120 kr/start. Anmälan är bindande! Vid utebliven start debiteras ryttaren
startavgiften.
6. Lektionsryttare betalar utöver startavgiften 60 kr för hästhyra. Lektionsryttare måste
godkännas av sin ridinstruktör före anmälan till kansliet. OBS! Anmäl ej på telefonsvararen.
7. Servering finns i café Hästhoven.
8. Parkering av transporter sker på grusplanen nedanför busshållplatsen vid infarten.
9. Funktionärer är välkomna och välbehövliga så anmäl dig till malin@borasridhus.se.
10. Startlistor kommer finnas på hemsidan www.borasridhus.se
11. Vid frågor kontakta malin@borasridhus.se
12. Banan byggs lördag 24/11 kl.15.00 och välkommen att hjälpa till
15. KM klass (5) för privatponny kommer alla kategorier slås ihop om klubbmästartiteln.
OBS! Avanmälan senast fredag 24/11, kl. 18.00.

Ponny
Klass 1 – 60 cm bed A:0+A:0 två faser, KM Lektionsponny, endast öppen för lektionsryttare
Klass 2 – 70 cm Clear Round
Klass 3 – 80 cm Clear Round
Klass 4 – 90 cm Clear Round
Klass 5 – 100cm Clear Round
Klass 6 – Lätt B bed A:0+A:0 två faser, KM Privatponny, öppen för alla, KM gäller för
licensierad BFK-ryttare
Häst
Klass 7 – 70 cm bed A, bed A:0+A:0 två faser, KM Lektionshäst, endast öppen för
lektionsryttare
Klass 8 – 80 cm Clear Round
Klass 9 – 90 cm Clear Round
Klass 10 – 100 cm Clear Round
Klass 11 – 110 cm bed A:0+A:0 två faser, KM Privathäst, öppen för alla, KM gäller licensierad
BFK-ryttare
VÄLKOMNA TILL ÅRETS KLUBBMÄSTERSKAP!

