
Ridsällskapet Balans hälsar er välkomna till
klubbmästerskap!

          2 Juli i Dressyr och 3 Juli i Hoppning

Första start är 09.00 
Startavgift: 100:- / klass eller höjd, betalas på plats med swish.

Anmälan öppen till den 23 Juni via mail till: soderholmhannah@gmail.com
Fyll i anmälningslappen digitalt eller kom ihåg att skicka in alla uppgifter som står på 
anmälningslappen i mailet. 
Du måste vara medlem i Ridsällskapet Balans för att få delta. 
Startlistor publiceras på equipe online. 

Tävlingen sker på uteridbana, 33*57m, underlag sand

Hoppning 
Klass 1 Clear round: 
Bommar och små kryss, 40cm, 60cm, 80cm

Klass 2 
LD ponny och 90cm häst Två faser (A:0+A:0), Klubbmästare utses

Klass 3 
LC ponny och 100cm häst Två faser (A:0+A:0)

Klass 4 
LB ponny och 110cm häst Två faser (A:0+A:0)

Du kan anmäla dig till flera klasser/höjder. 
Framhoppning på banan ca 10 minuter före varje startgrupp. 
Klubbmästare utses i Klass 2. Regler enligt TR gällande antal placerade, kategorier kan slås ihop om 
det är för få tävlande. Prisutdelning utan häst för klass 1 direkt efter varje höjd medans banan höjs för 
nästa klass. Prisutdelning för klass 2, 3 och 4 är till häst direkt efter att klassen är avslutad.

Dressyr 
Klasserna är: 
Klass 1: Skritt och trav program
Klass 2: Skritt, trav och galopp program
Klass 3: LC:1 2015 
Klass 4:LB:1 2019, Klubbmästare utses
Klass 5: LA:1 2017
Klass 6: Lagprogram för ponnyallsvenskan (LA)
Klass 7: LA:P2 2004 

Du kan anmäla dig till flera klasser men garanteras bara plats i en klass då vi har begränsat med tid 
och inte vill tävla sent på kvällen. Om du önskar rida flera klasser, ange vilken som är ditt 1:a och 2:a 
hands val. 

Vit rosett till alla ekipage i klass 1 och 2 som rider sitt program med minst 50%. 
I klass 3-7 gäller regler enligt TR för antal placerade i varje klass, kategorier kan slås ihop om det är för 
få tävlande. 
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Prisutdelning för klass 1-3 utan häst direkt efter avslutad klass.
Prisutdelning för klass 4-7 till häst direkt efter avslutad klass.

Kom ihåg, om din häst/ponny inte står på Stall Balans måste vaccinationsintyg uppvisas före 
urlastning. 

Välkomna! 
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