STARTLISTA OCH VIKTIG INFORMATION –
KVÄLLSHOPPNING 16 augusti
FÖRSTA START 17.00

20 cm
1. Estrid Alsmo

Kyrie

30 cm
1.
2.
3.
4.

Chelsea Johansen
Lara Vallin
Elsa Säv
Ida Ribbegårdh

Rednex
Tanja
Kyrie
Alice

Ida Ribbegårdh
Stina Mossberg
Freja Schönbeck
Julia Lindhé
Agnes Säv
Nora Landström
Sofie Landström

Alice
Surprize
Tanja
Silver
Concorde
Judith
Elsa

40 cm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50 cm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elin Andersson
Cornelia Aspling
Katia Kärrholm
Emilia Ekman
Alva Lennholm
Agnes Gustavsson
Nelly Nyström
Amanda Ribbegårdh

Gnista
Concorde
Silver
Jolly
Twain
Gnista
Röding
Tova

Sofie Landström
Ellen Molander
Jenny Aspling
Nelly Nyström
Amanda Ribbegårdh

Elsa
Pimpim
Twain
Röding
Tova

60 cm
1.
2.
3.
4.
5.

INFORMATION
- Kom i god tid!
-Parkering på grusplan. Går även bra att parkera där det är gräsyta.
-Parkera transporter i lilla gräshagen nedanför ridbanan
- Kontrollera aktuell startlista på platsen för hästlistan (informationsväggen
i teorirummet). Det kan vara strykningar som förändrar din starttid.
-Starttider är inte fasta. Skriv gärna ut startlistan och ta den med dig för att
själv kunna hålla koll på hur dagen fortlöper.
-Kontrollera och lär in banan. Banskiss finns vid startlistan samt vid
ingången till ridbanan.
- Före klockan 16.30: Startanmälan för de som rider 20cm-40cm i
teorirummet = Kom och berätta att du är på plats och betala avgift 150 kr.
Jämna pengar önskas, Swish går bra. Visa också upp ditt medlemskort!
(har du inte fått ditt medlemskort än, får du det i samband med
startanmälan) Efter klockslaget stängs startanmälan för de ryttare i
20cm-40cm och ryttare som då ej är anmälda räknas som ej
startande.

-Före kl 17.00: Startanmälan för de som rider 50cm-60cm i teorirummet
= Kom och berätta att du är på plats och betala avgift 150 kr. Jämna
pengar önskas, Swish går bra. Visa också upp ditt medlemskort! (har du
inte fått ditt medlemskort än, får du det i samband med startanmälan) Efter
klockslaget stängs startanmälan för de ryttare i 50cm-60cm och
ryttare som då ej är anmälda räknas som ej startande.
- Iordningställ ponnyn. Arbeta tillsammans med andra ryttare som ev. har
samma ponny.
- Gå banan (före klockan 17.00 för de som hoppar 20cm-40cm) och
planera din ritt – precis som på stora tävlingar! Hindren är numrerade 1-6.
-Liten paus görs mellan 40cm och 50cm för att startande i 50cm och 60cm
ska kunna gå banan innan start.
- Den ryttare som rider ponnyn först tar tillsammans med medföljande
vuxen ut ponnyn till gräshagen. Vi kommer att ha personal på plats som
organiserar framridningen. Lyssna och respektera de instruktioner du får!
Hästarna gör flera starter under dagen och vi är mycket måna om deras
hälsa och välbefinnande! Reglerna gäller både ridskolehäst och
privathäst.
- Ekipage kallas av speaker/domare till start enligt gällande startlista.
- Ekipage rider in på hoppbanan, väntar på startsignal och rider sedan
banan i lugnt och vårdat tempo.
- Efter genomförd ritt får ekipaget sin rosett. Alla får rosett oavsett hur ritten
gått. Detta är endast ett träningstillfälle! Genomförandet belönas!
- Om ponnyn ska ridas av flera ryttare möts den av sin nya ryttare i
gräshagen. Om ponnyn är färdig för dagen går den istället till stallet och
sedan ut i anvisad hage.

KOM IHÅG
Om det är varmt ute, ha vätska tillgänglig till ryttaren. Bjud hästen friskt
vatten i sin box i stallet.

Till varje deltagande barn medföljer alltid en vuxen! Även om barnet rider
banan själv måste vuxen finnas till hands vid iordningställande av häst,
uppsittning, framridning och avsittning.
Detta är en banhoppningsträning menad för barn och för utbildning. Vi
kommer att ta det lugnt! Fråga gärna om du undrar över något. Det är en
stor och viktig dag för många små ryttare!
Hästarna kommer kanske att känna av ”tävlingsstämningen” och en häst
som vanligtvis är lugn kan bli pigg. Med en lugn ryttare och med lugna
medhjälpare omkring sig förhindras risken för olyckor!
Hjälp gärna varandra att komma ihåg detta!
Björkviks ponnyridklubb står för servering och vi önskar publik varmt
välkomna att njuta av dagen!

VÄLKOMNA TILL EN ROLIG OCH LÄRORIK
DAG PÅ BJÖRKVIKS PONNYRIDSKOLA!

