
 
  KLUBBMÄSTERSKAP  

och 
UTBILDNINGSHOPPNING 
SÖNDAGEN DEN 8/11-15 

 
 

För medlemmar i Alleby ridklubb  
Välkomna att delta i hopptävling; Klubbmästerskap och/eller utbildningshoppning söndagen den 
8 november med början kl 10. Anmälningstiden går ut lördagen den 7/11, kl 14:00. Anmälan är 
bindande (avanmälan efter 7/11 godtas endast med sjukintyg).  
För lektionsryttare krävs att du rider i lägst grupp 3. En start per ekipage i KM.  
Följande höjder erbjuds och du ska starta i den klass och höjd där du nu tävlar.  
 

 
Utbildningshoppning  

  
ClearRound - bedömning 

Lektionsekipage Privatekipage 
Häst 50 - 90 cm  Häst 50 - 110 cm  
Ponny 40 - 80 cm  Ponny 50 - 100 cm  

 
Klubbmästerskap  Bedömning A:0 lektionsekipage H&P. 
                                               A:0 Privatekipage H&P 
 
Lektionsekipage 

 
Privatekipage: 

Häst 90 cm  Häst 95-115 cm  
D-ponny 80 cm  D-ponny 85 cm  
C-ponny 70 cm  C-ponny 75 cm  
B-ponny 60 cm  B-ponny 65 cm  
A-ponny 50 cm  A-ponny 55 cm  

 
Klubbmästare i hoppning för lektionsekipage ponny respektive häst koras.  
Klubbmästare i hoppning privatekipage ponny respektive häst koras.  
Om färre starter än 3 starter i en klass så utses ingen klubbmästare.  

Antalet placeringar är beroende på antalet starter, se TR.  

Anmälningsavgift: 120:-/klass och Hästhyra för lektionsekipage: 120:-/start  

Grönt kort erfordras.  

Hoppdomare: Gunilla Adolfsson  

Klädsel: i enlighet med TR.  

Tävlingen hålls i stora manegen (20x60), framridning i lilla manegen och framhoppning (20x40) i paddocken                           
(20x60). Max 7 ekipage på framridningen och max 5 ekipage framhoppningen samtidigt.  

 

Gör Dina hästval i tävlingspärmen. Välj dina fyra favorithästar i fallande ordning. Lottning sker då samma 
häst är önskad av flera ryttare. I första hand sker lottning av hästar till KM och i andra hand till CR  

Lottning av hästar sker i caféet på Alleby Lördagen den 7/11 kl. 15:00  

 

Du kan även anmäla dig på e-post: hoppning@allebyridklubb.se  

Efteranmälan kan göras fram till 45 minuter innan klassens start, mot dubbel avgift.  

 

Häst och startordning kommer att publiceras på anslagstavlan och hemsidan www.allebyridklubb.se  

       senast 7/11 kl 20:00.  

Uppvisande av grönt kort, vaccinationsintyg (ekipage utifrån), betalning av hästhyra och  

       anmälningsavgift sker på plats den 8/11. Vid förhinder att delta, meddela till hoppning@allebyridklubb.se. 
 

Alla som är med och rider kan bli tilldelad en funktionärsuppgift!  

Vi samlas Lördagen den 7 november kl 15:00 för lottning av hästar och för  
       att bygga banan - vi ser gärna att ALLA tävlande kommer - Välkomna!  

 
Välkomna! Hälsar Tävlingssektionen på Alleby ridklubb 

Har Du frågor går det bra att maila till: hoppning@allebyridklubb.se 


