PROPOSITION
till Torns Ryttarförenings
Klubbmästerskap och Minimästerskap 2012
Dressyr och Hoppning
för häst och ponny
den 15 och 16 december 2012
KLUBBTÄVLING
särskilda bestämmelser:

1. Anmälningstiden utgår den 9 december. Efteranmälan accepteras in mån av
plats mot extra avgift på 25 kr.
2. Anmälan sker genom att mejla Jessica Ahlgren: tornsrf.ja@hotmail.com.
Anmälan är bindande såvida inte läkar/veterinärintyg kan visas.
Ange i anmälan:
Ryttare:
Häst:
Kategori (häst = H):
Klass:
Funktionär:
Önskad funktionärsuppgift:
2.1 Banbyggnad är obligatorisk före första start, se ryttarmeddelandet för mer
information med tider. Ryttare som inte deltar eller hör av sig enligt
ryttarmeddelandet stryks automatiskt från tävlingen.
2.2 Varje deltagande ekipage ska ställa upp med en funktionär som under dagen
jobbar ”halv dag”. Startar man i både dressyr och hoppning ska man ställa upp
en ”halv dag” både lördag och söndag, alternativt heldag en av dagarna.
3. Anmälningsavgiften betalas på plats. Jämna pengar uppskattas.
4. Vaccinationsintyg (och medlemskort) skall kunna visas på plats före ev.
urlastning. Hästar stående på anläggningen behöver ej visa vaccinationsintyg.
5. Tävlingarna sker i ridhus 25*66, framridning/framhoppning utomhus och i
ridhus 20*40.
6. Förfrågningar sker genom att ta kontakt med tävlingsledare Jessica Ahlgren
på 0733-92 31 04 / ahlgren.jessica@hotmail.com. Säkrast via mejl, svarar jag ej i
telefon skicka sms.
7. KM klasserna är öppna för alla ekipage inklusive ev. uppklassade. Dressyren

går i klass 1 och 3 för ponny och 2 och 4 för häst, det är valfritt vilket program
man väljer, tillåtet att starta i båda klasserna. Den personen med högst procent i
klass 1 och 3 vinner KM dressyr för ponny och person med högst procent i klass
2 och 4 vinner KM dressyr för häst.
8. Minimästerskapet är öppet för alla ekipage startberättigade i klasserna enligt
TR. Minimästare 2011 kan inte bli Minimästare 2012. Nytt för i år är att man kan
välja mellan två klasser, klass 6 och 8 för häst – klass 5 och 7 för ponny. Samma
gäller här som i riktiga klubbmästerskapet - det är valfritt vilket program man
väljer, tillåtet att starta i båda klasserna. Den personen med högst procent i klass
5 och 7 vinner MM dressyr för ponny och person med högst procent i klass 6 och
8 vinner MM dressyr för häst.
9. Enbart medlemmar och tävlande för Torns RF kan vinna KM eller MM.
10. Man kan vinna Minimästerskapet och Klubbmästerskapet i dressyr och/eller
hoppning och/eller sammanlagda.
11. De sammanlagda klasserna avgörs genom placeringssiffran på ekipaget i
dressyr och hoppning, därefter adderas dessa. Lägst siffra vinner, näst lägst tvåa
osv. Vid eventuellt lika siffror så förklaras ekipagen likaplacerade.
12. Det krävs tre startande för att en klass ska bli tävling, annars blir det Clear
Round (62 % respektive 0 fel), ev. KM vandrings- hederspriser delas ut oavsett.

Tävlingsklasser och preliminärt tidsprogram:
Lördagen den 15 december:
Minimästerskap
Kl. 09:00
Därefter
Därefter
Därefter

Klass 8, LC:2 dressyr häst (MM)
Klass 7, LC:2 dressyr ponny (MM)
Klass 6, LB:1 dressyr häst (MM)
Klass 5, LB:1 dressyr ponny (MM)
Prisutdelning klass 5,6,7 och 8
Prisutdelning MM dressyr 2012

75 kr
75 kr
75 kr
75 kr

Ombyggnad till lång bana
Klubbmästerskap
Därefter
Därefter
Därefter
Därefter

Klass 4, KM dressyr LB:3 häst
Klass 3, KM dressyr LB:3 ponny
Klass 2, KM dressyr LA:3 häst
Klass 1, KM dressyr LA:3 ponny
Prisutdelning klass 4, 3, 2 och 1
Prisutdelning KM dressyr 2011

75 kr
75 kr
75 kr
75 kr

Söndagen den 16 december:
Kl. 09:00
Därefter
Därefter
Därefter
Därefter
Därefter
Därefter

Klass 15, Valfri höjd(40cm-80cm), Clear Round,
ponny och häst
Klass 9, LD hoppning (MM) bed A:0/A:0, ponny
Klass 10, 90 cm hoppning (MM) bed A:0/A:0, häst
Prisutdelning klass 9 och 10
Klass 11, LC hoppning bed A:0/A:0 (KM), ponny
Klass 13, LB hoppning bed A:0/A:0(KM), ponny
Klass 12, 100 cm hoppning bed A:0/A:0(KM), häst
Klass 14, 110 cm hoppning bed A:0/A:0(KM), häst
Prisutdelning klass 11, 12, 13 och 14
Prisutdelning klubbmästerskapet hoppning och
sammanlagda klubbmästerskapsklassen
Prisutdelning minimästerskapet hoppning och
sammanlagda minimästerskapsklassen

50 kr
75 kr
75 kr
75 kr
75 kr
75 kr
75 kr

Klasser:
Klass 1, LA:3 dressyr (KM), ponny. Rosett till alla placerade.
Klass 2, LA:3 dressyr (KM), häst. Rosett till alla placerade.
Klass 3, LB:3 dressyr (KM), ponny. Rosett till alla placerade.
Klass 4, LB:3 dressyr (KM), häst. Rosett till alla placerade.
Ekipagen med högst procent i klass 1 och 3 blir placerade i KM ponny.
Ekipagen med högst procent i klass 2 och 4 blir placerade i KM häst.

Klass 5, LB:1 dressyr, ponny (MM). Rosett till alla placerade. Klassen är endast
öppen för ekipage som inte segrade förra året.
Endast ekipage startberättigade enligt TR.
Klass 6, LB:1 dressyr, häst (MM). Rosett till alla placerade. Klassen är endast öppen
för ekipage som inte segrade förra året.
Endast ekipage startberättigade enligt TR.
Klass 7, LC:2 dressyr, ponny (MM). Rosett till alla placerade. Klassen är endast
öppen för ekipage som inte segrade förra året.
Endast ekipage startberättigade enligt TR.
Klass 8, LC:2 dressyr, häst (MM). Rosett till alla placerade. Klassen är endast öppen
för ekipage som inte segrade förra året.
Endast ekipage startberättigade enligt TR.
Ekipagen med högst procent i klass 5 och 7 blir placerade i MM ponny. Segraren i sammanlagda
(klass 5 och 7 +9) blir minimästare 2012 och vinner ett broderat schabrak. Klassen kan inte vinnas av
ekipage som segrade förra året.

Ekipagen med högst procent i klass 6 och 8 blir placerade i MM häst. Segraren i sammanlagda (klass
6 och 8 + 10) blir minimästare 2012 och vinner ett broderat schabrak. Klassen kan inte vinnas av
ekipage som segrade förra året.

Klass 9, LD hoppning (MM) bed A:0/A:0, ponny. Rosett till placerade.
Ekipagen med bäst resultat i klass 9 blir placerade i MM ponny. Segraren i sammanlagda (klass 5+7
och 9) blir minimästare 2012 och vinner ett broderat schabrak. Klassen kan inte vinnas av ekipage
som segrade förra året.

Klass 10, 90 cm hoppning (MM) bed A:0/A:0, häst. Rosett till placerade.
Ekipagen med bäst resultat i klass 10 blir placerade i MM häst. Segraren i sammanlagda (klass 6+8
och 10) blir minimästare 2012 och vinner ett broderat schabrak. Klassen kan inte vinnas av ekipage
som segrade förra året.

Klass 11, LC hoppning (KM), bed A:0/A:0, ponny. Rosett till placerade.
Ekipagen med bäst resultat i klass 11 och 13 blir placerade i KM ponny.

Klass 12, 100 cm hoppning (KM), bed A:0/A:0, häst
Ekipagen med bäst resultat i klass 12 och 14 blir placerade i KM häst.

Klass 13, LB hoppning (KM), bed A:0/A:0, ponny. Rosett till placerade.
Ekipagen med bäst resultat i klass 11 och 13 blir placerade i KM ponny.

Klass 14, 110 cm hoppning (KM), bed A:0/A:0, häst
Ekipagen med bäst resultat i klass 12 och 14 blir placerade i KM häst. Vandringspris till
segraren.

Klass 15, Valfri höjd(40cm-80cm), Clear Round, ponny och häst
Rosett vid felfri ritt

Sammanlagda klassen MM (LC:2 eller LB:1 och LD/ 90cm) rosett, schabrak och
vandringspris för ponny
Sammanlagda klassen KM (LB:3 eller LA:3 och LC-LB/1.00-1.10) rosett,
SEGERTÄCKE och vandringspris för ponny.
Vid lika placering i totala mästerskapet lottas det om vem som ska få hederspriset,
den som inte får priset ersätts med ett liknande hederspris i efterhand. Resultat
räknas endast till totala mästerskapet om ekipaget genomfört ritten (ridit klart
dressyren respektive gått i mål fas 1).

2011s resultat:
Ponny
MM Dressyr: Elin Hammarlund & Bellman
MM Hoppning: Frida Lindbladh & Lothar
MM Sammanlagt: Frida Lindbladh & Lothar – Tova Hielscher & Åbackens Fifty-Fifty
Dessa ekipage kan alltså inte placera sig i MM 2012, dock kan de starta i klasserna ”utom
tävlan”.

KM Dressyr: Fanny Andersson & Charmör
KM Hoppning: Frida Lindbladh & Lothar
KM Sammanlagt: Frida Lindbladh & Lothar

Häst
MM Dressyr: Vanessa Bernekorn & Carnyx Noell
MM Hoppning: Samantha Dahlström med Boccaccio
MM Sammanlagt: Jessica Ahlgren & Dark Liberty
Dessa ekipage kan alltså inte placera sig i MM 2012, dock kan de starta i klasserna ”utom
tävlan”.

KM Dressyr: Carl Bosson & Donnergraf
KM Hoppning: Lovisa Cronstedt & Ruegarden
KM Sammanlagt: Cecilia Eurenius med Ambreez

Välkommen till Torns!

