SERIEHOPPNING 2015
TÄVLINGSDAGAR – HOPPNING
Omg 1: 11/1 – 2015
Omg 2: 18/1 – 2015
Omg 3: 1/2 – 2015

TL: Annika Johansson
TL: Zara Hielscher
TL: Camilla Hägglund

1. Anmälningstiden utgår den 6 januari 2015 kl 17.00. Anmälan sker via google på
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An6hUSZoLBETdE1IWG5ycDkzRjMyR
EtrazlybXBrTEE&usp=drive_web#gid=14 Fyll i alla fälten i dokumentet (Ryttare, mail,
hästnamn, kategori eller häst samt klass (ange särskilt i kommentarsfältet om ni inte
kommer att starta samtliga omgångar). För hoppning i klass 0 så ange önskad hinderhöjd.
Boka också under lämplig flik in vilken dag ni helst vill vara funktionär samt
funktionärssyssla. OBS! Funktionärsbokningen är preliminär och arbetsuppgifterna ska
fördelas så jämnt det går mellan de startande.
Efteranmälan fram till 30 minuter före första klassens start vid samtliga tävlingsomgångar.
Medlemsavgift för 2015 ska vara erlagd före start. Kvitto ska kunna uppvisas.
OBS! Anmälan gäller SAMTLIGA omgångar. Anmäler du dig till t ex klass I innebär det
alltså att du anmält dig till klass I, omgång 1, 2 och 3. Vill du att anmälan bara skall gälla
en eller två av omgångarna så skriver du det i kommentarsfältet. Anmälan förutsätter att
du/din familj kan vara funktionär motsvarande 0,5 dagars pass/start eller 1 dag för hela
serien, vid någon av omgångarna.
2. Serietävlingen är öppen för Torns RFs medlemmar. Klass 0 är öppen för alla, alltså även
utomstående. Tävlingen om vandringspriserna förbehålles dock tävlande för Torns.
3. Tävlingen går i tre omgångar, varav deltagande i minst två krävs för att man ska ha
fullföljt serien. Alla kategorier utgör tillsammans en klass, men tävlar på sina respektive
höjder. Rosett delas ut till de placerade varje omgång. Prisutdelning för serien sker vid
omgång 3, då totalsegrarna och placerade får rosetter efter varje klass samt eventuella
vandringspriser delas ut. Har man fullföljt serien (minst 2 omgångar) oavsett resultat
erhåller man även en rosett vid prisutdelning omgång 3.

4. Slutresultat är summan av ekipagets två bästa placeringar. Poäng ges efter placering;
segraren i varje omgång får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Vid eventuell likaplacering avgör
sista omgångens resultat. Är även dessa lika sker i anslutning till omgång 3 omridning i
samma klass för slutseger.
5. Avanmälan SKALL ske senast kl.16.00 fredagen före tävlingsdagen enligt anvisningar på
startlistorna, om avanmälan ej skett och du uteblir anses du struken ur resten av
omgångarna. Startlistor kommer finnas i Tävlingskalendern på hemsidan www.torns.org.
6. Förfrågningar till Annika Johansson (mikael.annika22@gmail.com ), Zara Hielscher
(fifty-fifty@live.se) eller Camilla Hägglund (camilla.christer@lsn.se ).
7. Anmälningsavgiften 200:- kr för tre gånger erlägges före första start. Vill man bara rida en
omgång så kostar det 80 kr per gång. Jämna pengar uppskattas.
8. Ponny/häst får, med olika ryttare, starta två gånger i klass III, IV och 0. Ponny/häst får,
med olika ryttare, starta två gånger i olika klasser. Ett och samma ekipage får endast starta
en klass. Utvägrat ekipage får, om så önskas och är lämpligt, möjlighet att fullfölja ritten.
9. Även 2015 har vi en Pay & Ride-klass (klass 0) som är öppen även för ryttare som inte är
medlemmar i Torns. Här hoppar man på valfri höjd till en kostnad av 80 kr per start för
icke-torningar, 50 kr per start för torningar. Rosett och plakett finns att köpa i sekretariatet
för den som så önskar. Denna klass kommer att gå först på morgonen (start kl 10.00) och
därefter startar seriehoppningen.
10. OBS! Serietävlingarna är utbildning och träning. Tveka därför inte att på hemmaplan
prova på att rida lite svårare klasser än du hittills ridit på tävling!
11. Tävlingsledare är:
Omg 1: Annika Johansson
Omg 2: Zara Hielscher
Omg 3: Camilla Hägglund

KLASSER FÖR PONNY
Klass 0
Pay & Ride - Träningsklass
Valfri höjd - Öppen för alla
Inga sammanlagda resultat och placeringar. Rosett/plakett kan köpas i sekretariatet.
Klass I - Joja Lewenhaupts vandringspris
Omg 1: 0.70-1.00 m, A:0/A:0
Omg 2: 0.70-1.00 m, A:0/A:0
Omg 3: 0.75-1.05 m, A:0
Klass II - Tore Ekelins vandringspris

Omg 1: 0.60-0.90 m, A:0/A:0
Omg 2: 0.60-0.90 m, A:0/A:0
Omg 3: 0.70-1.00 m, A:0/A:0
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerat sig på regional tävling samt det
ekipage som föregående säsong vann denna klass.
Klass III - Ingrid Wilhelmssons vandringspris
Omg 1: 0.50-0.80 m, A:0/A:0
Omg 2: 0.50-0.80 m, A:0/A:0
Omg 3: 0.60-0.90 m, A:0/A:0
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerat sig i 0.60-0.90 (LC) eller
högre mer än 1 gång samt det ekipage som föregående säsong vann denna klass

KLASSER FÖR STORHÄST
Klass 0
Pay & Ride - Träningsklass
Valfri höjd - Öppen för alla
Inga sammanlagda resultat och placeringar. Rosett/plakett kan köpas vid felfri runda.
Klass IV - Familjen Stenkulas vandringspris
Omg 1: 0.90 m, A:0/A:0
Omg 2: 0.90 m, A:0/A:0
Omg 3: 1.00 m, A:0/A:0
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerat sig i 1,00 m eller högre mer än 1
gång samt det ekipage som föregående säsong vann denna klass.
Klass V
Omg 1: 1.00 m, A:0/A:0
Omg 2: 1.00 m, A:0/A:0
Omg 3: 1.10 m, A:0/A:0
Klass VI
Omg 1: 1.10 m, A:0/A:0
Omg 2: 1.10 m, A:0/A:0
Omg 3: 1.15 m, A:0

VÄLKOMNA TILL TORNS RYTTARFÖRENING!

