Dagstorpsortens Ungdomssektion
hälsar alla stora som små välkomna till

JULKLAPPSHOPPNING!
När: 19 dec, första start kl 10.00. Vi börjar med bomhöjd (bom på mark) och
höjer därefter 10 cm/klass upp till max 100 cm för samtliga kategorier.
Medhjälpare på banan är tillåtet.
Kostnad:
För medlemmar: En inslagen julklapp per klass till ett värde av 50 kr per
julklapp.
För icke-medlemmar: 50 kr/klass (swishas på plats) samt en inslagen julklapp per klass till
ett värde av 50 kr per julklapp.
(En klass = en julklapp, två klasser = två julklappar.) Tänk på att julklapparna bör passa till
både killar och tjejer, unga som äldre!
Anmälan: maila din anmälan samt eventuella frågor till us.dagstorpsrf@gmail.com senast
15/12 kl 20.00 och ange:
Ryttarens namn samt klubbtillhörighet
Hästens/Ponnyns namn och kategori (A, B, C, D eller Häst)
Klass/er du önskar hoppa (10 cm, 20, cm, 30 cm osv) max 2 starter per ekipage
Telefonnummer till ryttare/anhörig
Julklappshoppningen kommer hållas i ridhus (20x60) med fibersand. Framhoppning i ridhus
(20x40) även det med fibersand (max 5st samtidigt). Framridning sker på grusbanor
utomhus.
Hur går det till?
Innan start lämnas julklapparna i sekretariatet och man anmäler att man är på plats.
Bangång och framridning enligt ryttarmeddelande. Efter avslutad ritt får du av Tomten en
slumpmässigt utvald julklapp ur julklappssäcken.
Vi tillämpar TR- tävlingsreglementet, angående hästens hälsotillstånd, utrustning samt regler
för bestraffning. På tävlingsområdet ska hästen ledas i huvudlag med bett eller
motsvarande. Detsamma gäller även angående ryttarens utrustning och klädsel. Hjälm av
godkänd typ med hakband i funktion, ska bäras vid all ridning. Ridskor med shortchaps
alternativt ridstövlar med klack bör användas av säkerhetsskäl. Säkerhetsväst eller
ryggplatta ska användas av alla ryttare upp tom 18 år. Deltagande hästar ska ha giltig
vaccination. Vi kommer inte att kontrollera allas pass, men stickprov kan komma att tas.
OBS! Tänk på att detta är en träningshoppning, då gäller ENDAST ryttarens egen
olycksfallsförsäkring.

Kom gärna utklädd med jultema! Pris till bästa utklädnad kommer att delas ut!
Enklare fika kommer att finnas till försäljning i cafeterian!

Dagstorpsortens Ryttarförening - Grand Prix vägen 92, 246 50 Löddeköpinge

