
 

Klubbmästerskap 2015 
 

Söndagen den 13 december 2015 
Nibble Gård i Vaxholm 

 
Dressyr/Hoppning/Kombo för Häst och Ponny 

 
1. Anmälningstiden går ut 3 december 2015. 

Du anmäler dig via mejl till Anna Öberg waxfrk@gmail.com 

I anmälan anges: Ryttarens namn, hästens namn, klasser, kategori, samt vilken 

funktionärspost du vill ha. 

2. Hästen eller ponnyn får göra två starter per dag, vilket betyder att du kan anmäla dig 

till både dressyr och hoppning. Det innebär att du automatiskt är med även i Kombo-

klassen. 

3. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i WFRK. Vi välkomnar nya medlemmar. 

Klubbmästare kan man bli om man inte tävlar för annan klubb för år 2015. 

4. Betalning sker på plats. Avgiften är 100:-/ för första klassen och för den andra 50:-. 

Detta gäller för ekipage. Hamburgare ingår för tävlande ekipage. 

5. Vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet före urlastning. 

6. Tävlingarna hålls i ridhus 20 x 60 m. Framridning utomhus på sandbana. 

Collectingring finns under dressyren (för ponnyekipagen samt för de hästekipage som 

tävlar i LB:3) i ridhuset för de ekipaget som står på tur. 

7. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor kommer att finnas på vår hemsida och 

en länk i vår grupp på Facebook. 

8. Att ställa upp som funktionär är obligatoriskt för ALLA tävlande! Hinner du inte 

själv måste du hitta någon annan som hjälper till för din räkning. Om du har önskemål 

om en särskild funktionärspost, ange detta i anmälan. 

9. Vi hjälps alla åt att bygga hoppbanan inför eftermiddagen. 

10. Då parkeringen är mycket begränsad ber vi er att samåka om ni har möjlighet. Om de 

som kommer utan häst parkerar på sjösidan av Vaxholmsvägen underlättar det 

också. 

11. Frågor o funderingar? Prata med: 

Nettan Larsson,  

Anna Öberg  

 

Klasser och preliminärt tidsprogram 



Förmiddag: Dressyr. Start kl 09.00  
 

Klass ”KM Dressyr Ponny”   
 Klass 1: LC:1  
  Klass 2: LB:1 
 Klass 3: LA:P1 
 

Klass ”KM Dressyr Häst” 
 Klass 4: LB;1 
  Ombyggnad av bana till 60x20 
 Klass 5: LB:3 2007 
    Klass 6: LA:3 2013 
    Klass:7 :MsV:B4 2003 
 

Du väljer själv vilken klass du vill starta, men nivån skall vara representativ för vad du 
vanligtvis tävlar.  
Klubbmästare i Dressyr Ponny respektive Häst blir de ekipage som uppnår högst % oavsett 
program. 
Klubbmästarna erhåller KM-rosett och plakett. Resterande placerade (antal placerade enl. 
TR) i klasserna ”Ponny”, respektive ”Häst” erhåller rosett och plakett. 
 
 

Lunch 
 

Gemensamt bygge av hoppbanan 

 

 
Eftermiddag: Hoppning 
 
Klass ”KM Hopp Ponny” och Klass ”KM Hopp Häst” 

Klass 6: 50 cm (Lägsta KM-klass för A-ponny) 
Klass 7: 60 cm (Lägsta KM-klass för B-ponny) 
Klass 8: 70 cm (Lägsta KM-klass för C-ponny) 
Klass 9: 80 cm (Lägsta KM-klass för D-ponny) 
Klass 10: 90 cm (Lägsta KM-klass för häst) 
Klass 11: 100 cm 
Klass 12: 110 cm 
Klass 13: 120 cm   

 
Du väljer själv höjd oavsett ponny eller häst. Men för att tävla om KM-titeln krävs det att du 
hoppar vad som motsvarar LD-nivå för den kategori din häst/ponny tillhör. Detta innebär att 
lägsta KM-klass för häst är 90cm och sedan 10cm lägre för varje ponnykategori. Alla är 
förståss välkomna att tävla i en lägre klass, men rider då bara en Clear Round. 
Bedömning A:0/A:0 i alla klasser. Alltså blir mållinjen för grundomgången startlinjen för 
omhoppningen vid 0 fel i grunden.   
Klubbmästare i Hoppning ”Ponny” respektive ”Häst” blir det ekipage som har bäst resultat 
oavsett klass i respektive KM-klass.  
Klubbmästarna erhåller KM-rosett och plakett. Placerade (antal placerade enl. TR) i 
respektive klasser ”Ponny”, respektive ”Häst” erhåller rosett och plakett.  
 
Klass ”KM-Kombo”  
De ekipage som gör en start i dressyr och en start i hoppning är automatiskt med och tävlar i 
komboklassen. Resultatet från dressyren och antal fel i hoppningen räknas om till straff. Det 
ekipage med lägst sammanlagda straff från dressyr och hoppning vinner komboklassen. Det 
är en vinnare för Ponny och en för Häst. Vinnarna får KM-rosett och plakett. 
 
 
 Varmt välkomna är ni alla till Waxholms Fältrittklubbs Klubbmästerskap! 
 



FUNKTIONÄRSPOSTER KM 2015-12-13 
 
 
 
 

Tävlingsledare  –Anna Öberg 

Tävlingsledare – Nettan Larsson 

Domare, dressyr – Isabelle Lowther 

Domarsekreterare -  

Speaker, dressyr - 
Musik, fm -  
In-utsläpp-bana, fm -  
 
Musik, em -  

Hoppdomare/speaker - ej valbar 

Resultaträknare -  

Tidtagare -  

Resultatstege -  

In-utsläpp-bana, em -  

Banpersonal -  

 

Kafteriaansvarig -  

Bakning -  

Bakning -  

Bakning -  

Bakning - 

Bakning 
 
 
 
 
 


