PROPOSITION
För Lerumsortens Ryttarförenings klubbtävling i dressyr för häst & ponny
på Jutagården söndagen den 12 maj 2019
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden går ut torsdagen den 9 maj.
Anmälan gör du via tävlingsdatabasen (TDB), se www.lorf.nu för länk.
Observera att klubbtävlingen genomförs i direkt anslutning till söndagens lokala
ponnydressyr. Antalet starter begränsas därför av det slutliga antalet starter i den lokala
tävlingen. Slutligt besked om möjlig start ges i ryttarmeddelande den 10 maj.
2. Startavgiften betalas kontant eller via swish i sekretariatet på tävlingsdagen. Betalar du
kontant så tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 kr.
Avanmälan innan anmälningstiden gått ut görs via tävlingsdatabasen (TDB).
Avanmälan efter det att anmälningstiden gått ut görs till cattis_lejon@live.se eller mobil 0704395634. OBS! Avanmälan senare än fredagen den 10 maj debiteras full avgift.
3. Domare: Johanna Näshammar.
4. Uppstallning kan tyvärr ej ordnas.
5. Tävlingarna hålls inomhus i manege. Framridning ute på grusbana.
6. Enklare servering finns på tävlingsplatsen.
7. TR gäller i samtliga moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning
samt uppträdande mot funktionärer och andra ryttare. Utrustning för häst/ponny och ryttare
enligt TR.
8. För att delta i klubbtävlingen skall du vara medlem i LORF. Medlemsavgift kan betalas via

swish eller kontant på plats.
10. Individuell prisutdelning i varje klass. Vid färre än 2 deltagare blir det Clear Roundbedömning i enlighet med TR (minst 62% för CR).
11. Startlistor läggs ut på Equipe online senast under lördagen den 11 maj. Är det något du
undrar över går det bra att ringa till Cattis Tillman 0704-395634.
12. Alla tävlande hjälps att förbereda tävlingen lördagen den 11 maj. Vi träffas vid ridhuset
preliminnärt kl 12.30 för att ställa i ordning inför tävlingen. Exakt tid meddelas senast under
fredagen via FB.
Tävlingen startar med klass 1 därefter följer resp. klass i nedanstående ordning.
Klasser:
Klass 1
LC:1 2015
Ponny
Klass 2
LB:1 2019
Ponny OBS! Nytt program för 2019
Klass 3
LA:1 2017
Ponny
Klass 4
LC:1 2015
Häst
Klass 5
LB:1 2019
Häst OBS! Nytt program för 2019
Klass 6
LA:1 2017
Häst

Hjärtligt välkomna!/ Lerumsortens Ryttarförening

