Pay and Jump och KM för HORK 18 oktober
Söndagen den 18 oktober är det Pay and Jump och KM för både ponny och ridhäst.
Pay and Jump är öppen för alla klubbar, KM är endast öppen för HORKs medlemmar.
Hoppningarna hålls i SGR Ridhus i Havdhem.
Banbyggare: Lisa Horwitz
Domare: Blenda Horwitz
Första start kl 10.00.

Pay and Jump
Tanken med Pay and jump är att ge ekipage möjlighet att träna banhoppning under
tävlingsliknande förhållanden. Eller bara ha trevligt med sin häst eller ponny.
Ryttaren behöver inte ha grönt kort eller licens.
Man får ha med sig en medhjälpare inne på banan.
Minderåriga ska ha en vuxen med sig.
Alla ryttare under 18 år måste ha säkerhetsväst.
Du behöver inte vara medlem i HORK, men viktigt att ha medlemskap i någon klubb, så
att det finns gällande försäkring.
Kostnad:
70 kr per start
Vid felfri ritt kan man köpa rosett för 20kr i sekretariatet
Du väljer själv vilka höjder du vill hoppa, men det går endast att anmäla sig till jämna
höjder (tex 30, 40, 50, 60 cm osv.)
Man får hoppa två höjder om man vill, eller samma höjd två gånger.

Klubbmästerskap för HORK
Varmt Välkomna till Hemseortens Rid- och Körklubbs KM i hoppning 2015.
Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig. (Tänk på att man bara kan starta i KM för
en klubb, om man är medlem i flera)
- Man behöver inte ha grönt kort eller licens för att starta på en klubbtävling
- Ett krav för att få starta är att häst/ponny har godkänt vaccinationsintyg
- Alla ryttare under 18 år måste ha säkerhetsväst
- Föräldrar eller medhjälpare ska hjälpa till som banpersonal under tävlingen
- Ryttaren måste vara medlem i HORK 2015
- Vi har i år ”Lilla KM” Det är för er som inte tävlat på lokal/regional nivå förut. Ni
väljer själv vilken av höjderna 40,50 eller 60 cm ni vill starta. (gäller både ponny
och ridhäst) Sen utser vi en vinnare på ponny och en på ridhäst.
- I stora KM startar Ekipaget på sin lägsta tävlingsnivå. Tex om du i vanliga fall
tävlar LC och LB, så rider du i grundomgången LC höjd, omhoppning LB höjd
- Bedömning A1:a
- Kostnad per klass, betalas på plats:
Lilla KM 60kr per ekipage
Stora KM 70 kr per ekipage

Klasser
Klass 4
Klass 3
Klass 2
Klass 1

kl10.00: Pay and Jump bedömning Clear Round 30-110cm (endast jämna
höjder) Rosett
Därefter Lilla KM både för ponny och ridhäst. (40-60cm)
Därefter: Stora KM ponny (A-ponny 60-80cm) (B-ponny 70-90 cm) (Cponny 80-100cm) (D-ponny 90-110cm) Rosett, plakett
Därefter: Stora KM ridhäst (90-120cm) Rosett, plakett

All betalning sker på plats.
Hoppning sker i ridhus och framhoppning/framridning sker på grusplan.
Vår cafeteria kommer vara öppen under dagen.
Ange i anmälan vilken/vilka höjder du vill hoppa.
Anmäl till Åsa Olsson mobil 0705108582 eller olsson-asa@telia.com.

