PROPOSITION

För Lerumsortens Ryttarförenings klubbmästerskap i dressyr för häst &
ponny på Jutagården söndagen den 18 oktober 2020
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden går ut torsdagen den 15 oktober.
Du anmäler dig via tävlingsdatabasen, https://tdb.ridsport.se/
OBS! Tänk på att anmäla dig separat till KM och att ange vilken klass du
vill räkna in i ditt KM-deltagande (om du anmäler dig till flera klasser).
2. Avgifterna betalas via swish eller kontant i sekretariatet på tävlingsdagen (tag gärna med
jämna pengar vid kontantbetalning).
Avgiften är totalt 100 kr/klass + 40 kr för deltagande i KM.
Avanmälan innan anmälningstiden gått ut görs via TDB. Avanmälan efter det att
anmälningstiden gått ut görs till cattis_lejon@live.se eller mobil 0704-395634.
OBS! Avanmälan senare än fredagen den 16 oktober debiteras full avgift.
3. Domare: Pia Svensson.
4. Tävlingen hålls inomhus i manege. Framridning sker ute på grusbana.
6. För att delta i klubbtävlingen ska du vara medlem i LORF. Vill du också delta i
klubbmästerskapet skall LORF vara din moderklubb. Om du har licens skall den vara
löst för LORF. Se vidare på nästa sida för särskilda bestämmelser för KM.
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. Hästar utifrån anläggningen ska visa upp vaccinationsintyg i sekretariatet innan
urlastning.
7. Individuell prisutdelning i varje klass.
8. Startlistor publiceras på Equipe Online under lördagen 17 oktober. Är det något du undrar
över går det bra att ringa till Cattis Tillman 0704-395634.
Alla tävlande hjälps åt att ställa i ordning före och efter tävlingen.
Alla tävlande samlas kl 9.00 på tävlingsdagen och ställer i ordning banan och hjälps även
åt att ställa iordning efter tävlingens slut. Första start är ca kl 10.00 med klass 1.
Klasser:
Klass 1
LC:1 2015
Ponny
Klass 2
LB:1 2019
Ponny
Klass 3
LA:1 2017
Ponny
Klass 4
LC:1 2015
Häst
Klass 5
LB:1 2019
Häst
Klass 6
LA:1 2017
Häst
KM-klass
Ponny
KM-klass
Häst

Hjärtligt välkomna!/ Lerumsortens Ryttarförening

Bestämmelser för Lerumsortens ryttarförenings KM i dressyr
Fastställda av styrelsen 2010-10-08

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Lorf. För att deltaga i KM får du inte ha tävlat för någon
annan klubb än Lorf under innevarande år. Ryttare med tävlingslicens för annan klubb än Lorf
kan inte bli klubbmästare.

TR gäller avseende klädsel (figurnära tröja är tillåtet istället för ridjacka), utrustning och säkerhet.
För KM krävs minst två deltagare per kategori, i övrigt tillämpas regler för sammanslagning av
kategorier enligt TR.
Ryttare får starta mer än en häst/ponny, men vid anmälan skall anges vilken häst/ponny du
avser att tävla i klubbmästerskapet. Samma ryttare kan tävla om KM-titeln både på häst och
ponny.
Du väljer själv vilken klass du vill rida KM i och anger detta på din anmälan. Alla tävlar mot
varandra oavsett klass. Resultatet i % multipliceras med en koefficient beroende på klassens
svårighetsgrad.

LC – koeff 1,0
LB – koeff 1,03

LA – koeff 1,06
MsvB – koeff 1,09

Du får inte starta i en lägre klass än du har placering i det senaste året, gäller lokal eller högre
tävling. Har du t ex en placering i LB får du rida KM i LB eller i högre klass men inte i LC.

Ryttare som tävlar ridskolans hästar skall samråda med ridskolans instruktörer om lämpliga
klasser före anmälan.

