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SIGGESTA RITTEN
I DRESSYR

Inbjudan till Klubbtävling i dressyr för ponny och häst på
Siggesta Gård

7 April 2023

1. Tävlingen är en klubbtävling och är öppen för medlemmar i Siggesta Ryttare. OBS!
Medlemsavgiften för 2023 ska vara inbetalad. Viktigt då alla ryttare ska vara försäkrade
vid start. Se hemsidan www.siggestaryttare.se för kontonummer, uppgifter etc.

2. Anmälan görs i samråd med/till sin instruktör för ridskoleelever, privatryttare anmäler sig
via mail till Amanda@stallsiggesta.se
Tävlingen är öppen för ryttare som rider i K3 och uppåt.
Först till kvarn gäller.

3. Anmälan är öppen för samtliga elever från och med 22 mars

4. Sista anmälningsdag är måndagen den 1 april kl. 18.00 Ev. efteranmälningar tas emot i
mån av plats. (maila eller ring då tävlingsledaren)

5. Anmälningsavgiften är 100 kr. För ridskoleryttare tillkommer avgift för hästhyra på 300 kr
för ponny och 325 kr för häst. För ekipage som inte är uppstallade på Siggesta tillkommer en
anläggningsavgift på 100 kr.

6. Betalning sker senast kl. 9.00 i sekretariatet i sekretariatetet på tävlingsdagen.
ALL betalning (både anmälningsavgift och hästhyra) ska ske via swish och tas emot i
seketariatet,

7. En häst får inte göra fler än två starter under dagen.

8. Ryttarmeddelande och fasta startlistor kommer finnas på klubbens hemsida
www.siggestaryttare.se samt facebook sidan Siggesta Ryttare senast kl. 18 dagen före
tävlingen.

9. Första start är preliminärt kl. 10.00.

7. Alla deltagare kommer få en funktionärsuppgift på tävlingsdagen
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8. Man får inte starta lägre klasser än vad man har placerat sig i dom senaste 2 åren (gäller
ekipage)

9. Tävlingen hålls inne och framridningen ute
10. Kafeterian kommer vara öppen för lättare servering

11. Domare: Marianne Kurlandsky
Tävlingsledare: Amanda Eriksson

12. Klasser:
vid för få starter kan kategorier slås samman!

Klasser Ridskoleekipage
Klass 1
LC:1 Ridskoleponny

Klass 2
LC:1 Ridskolehäst

Klass 3
LB:1 Ridskoleponny

Klass 4
LB:1 Ridskolehäst

Privatekipage:
klass 5
LC:1, LB:1 privatponny + häst

klass 6
Privathäst
LB:3 LA:3 MSV:C1 privathäst

Tänk på att tvätta händer, håll avstånd och stanna hemma om ni inte är helt friska.

Siggesta Ryttare önskar er varmt välkomna till en något annorlunda men trevlig
tävlingsdag!

Alla dressyrprogram finns på www.stallbacken.com

http://www.stallbacken.com

