PROPOSITION
För Ljungby Ridklubbs Klubbmästerskap i
dressyr för Lektionsryttare och privatryttare, ponny och
stor häst 23 november 2013
1. Anmälningstiden utgår den 17/11 2013. Efteranmälan intill 45 min före
klassens början till en extra kostnad av 50 kr.
2. Privatryttare anmäler till carina.eckerbom@yahoo.se eller 070-344 70 19
Carina Eckerbom. Lektionsryttare se proposition i stallet där också
anmälan sker.
3. Ljungby Ridklubb ansvarar inte för skador som ev. kan drabba häst,
4. ryttare eller medhjälpare.
5. KM är öppet för medlemmar i LjRK 2013 och som 2013 ej har löst
6. tävlingslicens för annan klubb.
7. Segertäcke till klubbmästare privatponnyer och privathästar, ingen
kategoriindelning ponny, prisrosett och plakett till samtliga placerade.
8. Hederspris till segrande lektionsryttare, plakett och rosett till övriga
9. placerade lektionsryttare. I startavgift för lektionsryttare tillkommer
10. hyra av häst.
11. Förfrågningar per telefon eller sms till Carina Eckerbom 070-344 70 19.
12. Alla avgifter betalas med kort eller kontanter på plats (gärna med jämna
pengar).
Tidsprogram
Lördag 23 nov
ca kl 13.00

Klass 4 Lektionsponny LB:1
Klass 3 Lektionshäst LB:1
Klass 2 Privatponny LB:1, LA:1, LAP:1

(100)
(100)
(100)

Om ekipaget uppnått 62 % eller högre på minst lokal nivå får ekipaget inte rida
en lägre klass än den nivån. T.ex. om ekipaget fått 62 % i en LA får ekipaget ej
starta LB, Ridit 62 % i LAP:1 får du inte starta LA. Mest procent av programmets
totalsumma = Klubbmästare

Klass 1 Privathäst LB:2, LA:3, Msv B:4

(100)

Om ekipaget uppnått 62 % eller högre på minst lokal nivå får ekipaget inte rida
en lägre klass än den nivån. T.ex. om ekipaget fått 62 % i en LA får ekipaget ej
starta LB, ridit 62 % i Msv B:4 får ekipaget inte starta LA. Mest procent av
programmets totalsumma = Klubbmästare

Endast en start per ekipage är möjligt då vi börjar först kl. 13.00 KM titeln kan
bara räknas på en start så vid start på mer än en häst måste man före klassens
start talat om vilken häst som ska räknas dit. Vi ser fram emot många starter
och en trevlig em/kväll i ridhuset.
Alla deltagare/föräldrar måste hjälpa till att driva tävlingen under dagen.
På lördag samlas lektionsryttare kl 12.00 för byggande av bana och privat
ryttarna river och ställer undan.
Vi bjuder på tårta och kaffe!!
Välkomna!!
Ljungby Ridklubb

