Tävlingsdags
När? Fråga din instruktör om när du är mogen för att börja tävla.
Vilken klass ska jag anmäla mig till?
För ponnyryttare:


Blåbär

Börja här om du är mindre rutinerad och rider i grupp 1.



LD (lätt D)

För de som har lite tävlingsrutin och som blivit uppflyttade från blåbär.



LC (lätt C)

Här tävlar de som tagit minst 4 placeringar i LD och blivit
uppflyttade från LD.

För er ridande på stora hästar:


Blåbär stora

Låga hinder, ingen om hoppning, mycket hjälp.



Stora lätt

Lämplig för en som nyligen har gått över från ponny eller för er som
inte vill hoppa så högt.



Stora mellan

Till denna klass blir ni uppflyttade när, ni tagit en del placeringar i
lätt klass.
Här blir även de mer avancerade ryttare med tidigare erfarenhet av
tävling placerade.

Klädsel
Ridhjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor och shortchaps utan fransar, ridjacka eller ÖRS
klubbtröja med något ”vitt i halsen” t ex polotröja. Långt hår ska vara uppsatt. Säkerhetsväst
är obligatorisk för ryttare upptill 18 år, därefter valfritt. Spöet får vara max 75 cm. Angående
sporrar – fråga först!
Vilken tid?
Samling för banbygge kl 09.00, därefter är det bangenomgång. Om du startar som första
ryttare på din häst bör du tänka på att rykta innan banbygget och ta tid till sadla och tränsa.
Banskiss finns vid ingången till ridhuset. Viktigt att notera var start- och mållinje finns.
Framridning
Räkna med max 6 ekipage inne i ridhuset. Ungefär 8 ekipage innan ditt startnummer ska du
befinna dig utanför lilla ridhuset. Passa på att spänna sadelgjorden och justera stiglädren och
din egen klädsel. Framridning sker under översyn av instruktör som säger till dig vad du ska
göra.
På banan
Skritta in i ridhuset. Stanna och hälsa på domaren. Invänta startsignal. Innan startsignal är
det bar om du rider runt i hela ridhuset, gärna i trav, så hästen hinner upptäcka alla hindren
och vänja sig vid annat ljus. Du har 45 sekunder på dig att starta efter att domaren har gett
dig startsignal. Undvik startlinjen tills du känner dig klar till att starta, passera då startlinjen
från rätt håll och börja hoppa hindren i rätt ordning. Avsluta med att rida igenom mållinjen.
Skritta ut från banan.
Efteråt
Sitt av och led hästen ett par minuter. OBS! Lämna ej stallområdet. Om du är sista ryttaren
på din häst får du ta in och sadla av och sköta om den. Återställ all utrustning korrekt.

Funktionär
Ibland blir du utsedd till att vara inne på banan som antingen hindervakt, flaggare eller
dörrvakt. Titta efter på startlistan ifall du står uppskriven. Kan du inte ställa upp måste du fixa
någon som går in i ditt ställe.

Felpoäng – klubbtävling
4 fel

- första vägran vid hinder
- om du lägger en volt (korsa ditt spår mellan två hinder)
- varje gång hästen river hinder

8 fel

- vägran vid hinder andra gången
- om du korsar ditt spår andra gången

Utesluten

- om du faller av hästen
- om hästen vägrar för tredje gången
- om du rider fel väg och tar hindren i fel ordning

