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Proposition
Skanör-Falsterbo Ridklubb inbjuder sina medlemmar till
”Kombitävling” i Dressyr & Hoppning
Söndagen den 6 januari 2019 på SFRK’s Ridanläggning
0. INGA FUNKTIONÄRER = INGEN TÄVLING
För att tävlingen skall kunna genomföras måste alla hjälpas åt. Alla kommer få en
funktionärsuppgift.
1. Tävlingen är öppen för såväl ridskoleryttare som privatryttare som är medlemmar i
Skanör-Falsterbo Ridklubb.
2. Tävlingen genomförs som en lagtävling med en ryttare i Dressyr och en ryttare i Hoppning.
Vinnare beräknas enligt:
1. Straffpoäng i dressyrklass= 100- dressyrprocent
2. Straffpoäng i hoppning= nedslag samt tidsfel enligt TR IV Fälttävlan Kap. 11.
3. Vinnare är lag med minst antal sammanlagda straffpoäng
Vid lika resultat vinner i första hand Lag med minst antal straffpoäng i hoppning och därefter
Lag med minst antal straffpoäng i dressyr. Skulle Lag därefter vara lika delas placeringen.
3. Anmälan ska ske via tävlingsdatabasen TDB. Endast de klasser och höjder enligt nedan
gäller. Ridskoleryttare måste först prata med sin ridlärare före anmälan.
Anmälan av Lag sker parallellt per email till ridskola@sfrk.se. Anmälan skall
inkludera:
- Ryttare som rider Dressyrklass
- Ryttare som rider Hoppklass
- Lagnamn (viktigt)
4. Anmälningstiden går ut onsdagen den 2 januari.
5. Anmälningsavgift och eventuell hästhyra betalas kontant före start i sekretariatet.
Anmälningsavgiften i kombinationstävlingen är 100 kr per start i dressyr resp. hoppning.
För ridskoleryttare i SFRK tillkommer hästhyra med 100 kr/klass. Ekipage som inte kommer
till start faktureras.
6. Dressyrklasserna kommer inleda dagen med första start 08:30 och hålls i SFRKs ridhus
med framridning i paddock och lilla delen i ridhuset.
7. Hoppklasserna följer efter dressyrklasserna, preliminärt med start runt kl. 14 och hålls också
i SFRK ridhus där också gemensam framridning och framhoppning sker under ledning.
8. Prisutdelning sker i ridhuset direkt efter undanplockning av banan. Prisutdelning sker till
fots.
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9. Banbyggnad dressyr sker på kvällen den 5 januari kl. 18:00. Vilka som bygger kommer att
framgå av funktionärslistan.
Banbyggnad hoppning sker direkt efter sista dressyrritten och kräver att samtliga
ryttare/föräldrar deltar för att möjliggöra omgående start av hoppklasser.
10. Enklare servering kommer att finnas i café Pärlan under dagen. Vid gynnsamt/passande
väder utlovas korvgrillning! I annat fall våfflor!!
11. Frågor besvaras av Christine Lindgren ridskola@sfrk.se

Preliminärt tidsprogram:
Lördagen den 5/1 Kl. 18:00 – Banbyggnad dressybanor
Söndagen den 6/1 ca Kl. 13:00 – Banbyggnad hoppbana
Prel. kl 08:30

Första start:
Klass 1
Klass 2

Dressyr LD:4 2011 – Ponny & Häst
Dressyr LB:1 2015 – Ponny & Häst

Hoppning OBS!! Tiderna är endast preliminära. Slutgiltiga tider meddelas i
Ryttarmeddelandet som publiceras i samband med startlista.
Kl . ca13:00
Kl.
13:30
Kl .
14:00
Därefter

Banbyggnad i SFRK ridhus
Bangång klass 3-7
Klass 3
Hoppning: 40 cm,
Klass 4
Hoppning: 50 cm,
Klass 5
Hoppning: 60 cm,
Klass 6
Hoppning: 70 cm,
Klass 7
Hoppning: 80 cm,

Ponny,
Ponny,
Ponny,
Häst,
Ponny,

Bedömning A
Bedömning A
Bedömning A
Bedömning A
Bedömning A

Rosett delas ut till felfria i hoppning och för dressyrresultat över 58%.
Undanplockning av banan gör ryttare och/eller förälder.
Prisutdelning till vinnare och placerade av Kombitävlingen kommer ske i ridhuset
direkt efter undanplockning av banan.
Startlistor/startider(dressyr) kommer finnas tillgängliga på sfrk.se och Facebook under
fredagen den 4 januari, 2019.
Hjärtligt välkomna!
SFRK

