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Välkommen till Klubbmästerskap 2022! 

 

Funktionärer 

Tävlingsledare:  Lotta Skoglund 

Dressyrdomare:  Carina Morén 

Banbyggare: Lotta Skoglund 

Tidsprogram 

från 13.30 Framridning för dressyrekipagen – paddocken 

14.00 Första start dressyr (ridhuset) 

14.30 Hoppbanan öppen för bangång – stora utebanan 

15.10 Framridning öppen för hoppekipagen – paddocken 

15.25 Framhoppning för hoppekipagen öppen – ridhuset 

15.45 Första start hoppning 

16.30 Sista ekipage klart 

därefter Bortbygge av banan 

därefter Prisutdelning – korande av Klubbmästare 2022! 

 

Dressyr 

Fasta starttider enligt startlista. Vi håller dessa tider, inklusive ridskoleekipagens framridningstider 

enligt startlistan. 

Framridning 

Paddocken, enligt startlista. Max 4 ekipage. Det går bra att skritta fram i Hage C.  

Ridskoleekipage: 30 minuter framridning.  

Tävlingsbana dressyr 

Ridhuset. Domare sitter vid långsida. 

Hoppning 

Framridning 

Paddocken från 15.10. 

Framhoppning 

Ridhuset. Max 4 ekipage, i startordning. Räcke och oxer kommer finnas. 

Framhoppning endast i anvisat varv. Ropa tydligt när du ska hoppa, rid rakt fram efter hinder. Håll 

god uppmärksamhet på varandra. Skritt på spåret.  

Ridskoleekipage: Framhoppning 10 minuter per ekipage, fördela enligt startlistans ordning. 

Tävlingsbanan 

Vi tar in ett ekipage i taget på banan. 

Collecting-ring 

Collecting ring i Hage C. Inga startutrop, du håller själv reda på när det är dags att gå ner till banan. 
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Startlistor och banskiss 

Finns på hemsidan under Tävling/Klubbmästerskap 2022. 

 

Parkering 

Sker på Lommarskolans fotbollsplan för släp.  

 

Cafeteria – Kaffespiltan – vår Ungdomssektion håller i cafeterian 

Vår Ungdomssektion (USEK) håller i cafeterian, och det kommer finnas hembakt, kaffe, dricka med 

mera. Betalning sker med swish till Ungdomssektionens swishkonto. 

 

Avanmälan 

Sker via mail till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 

 

Hästägarförsäkran – förebyggande smittskydd 

Alla som kommer med häst utifrån skall skriva under hästägarförsäkran. Detta kan du göra via vår 

hemsida under Tävling/Vigelsjö Cup och maila in i förväg. Alternativt så finns blankett på plats som 

du fyller i och skriver under på plats innan du lastar ur hästen. 

 

Covid-19 

Håll avstånd till varandra! 

 


