
 

Klubbmästerskap 2016 
Pay & Ride Pay & jump se nästa sida 

Lördagen den 29 oktober 2016  
Nibble Gård i Vaxholm 

 
Dressyr/Hoppning/Kombo för Häst och Ponny 

 
1. Anmälningstiden går ut måndag 24 oktober 2016. 

Du anmäler dig via mejl till tina.rheborg@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. Se dressyrklass/ höjd för lägsta KM-klass för att bli kombomästare. 

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 2016. 

4. Betalning sker på plats. Avgiften är 150:-/ för första klassen och för den andra 50:-. 

Detta gäller för ekipage. Hamburgare ingår för tävlande ekipage. 

Vegetariskt/glutenfritt alternativ finns. 

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:1) 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. Tävlingen ställs in om färre än 10 anmälda starter under dagen. 

12. Frågor o funderingar? Prata med: 

Tina Rheborg eller Anna Öberg.  

  



Klasser och preliminärt tidsprogram 

Förmiddag: Dressyr. Start kl 09.00  

 
Klass ”KM Dressyr Ponny”   

 Klass 1: LB:1 
 Klass 2: LA:P1 
 

Klass ”KM Dressyr Häst” 

 Klass 3: LB;1 
  Ombyggnad av bana till 60x20 

 Klass 4: MsvC:1 
     

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 7: 50 cm (Lägsta KM-klass för A-ponny) 
Klass 8: 60 cm (Lägsta KM-klass för B-ponny) 
Klass 9: 70 cm (Lägsta KM-klass för C-ponny) 
Klass 10: 80 cm (Lägsta KM-klass för D-ponny) 
Klass 11: 90 cm (Lägsta KM-klass för häst) 
Klass 12: 100 cm 
Klass 13: 110 cm 
Klass 14: 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 
förstås 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! 
  



 

Pay & ride  
Pay & jump 

 
Lördagen den 29 oktober 2016 arrangerar Waxholms Fältrittklubb i samarbete 

med Helena och Lasse Savander en Pay & Ride och Pay & Jump  
exklusivt för ekipage uppstallade på Nibble Gård i Vaxholm 

 
För häst och ponny 

 
1. Anmälningstiden går ut 24 oktober 2016. 

Du anmäler dig via mejl till Tina Rheborg tina.rheborg@gmail.com 

I anmälan anges: Ryttarens namn, hästens namn samt vilket dressyrprogram eller 

vilken hinderhöjd du önskar rida samt vilken funktionärspost du önskar. Se 

propositionen för KM för aktuella klasser. 

2. Kostnaden 150 kr per ritt/höjd erläggs vid ankomst. Vid omstart direkt på samma höjd 

är kostnaden för det 50 kr. Rosett finns att köpa efter godkänd ritt. Detta till ett 

rabatterat självkostnadspris på 50 kr enligt Svenska Ridsportförbundets regler. 

Rosetten köps vid kaffebordet. 

3. Framridning,- och hoppning på sandbana utomhus, bedömd ritt och hoppning i ridhus 

20x60. Collectingring finns under dressyren (för ponnyekipagen samt för de 

hästekipage som tävlar i LB:1) i ridhuset för de ekipaget som står på tur.  

4. Tänk också på att det inte är en tävling utan banträning så att ryttare och häst har 

fullgott försäkringsskydd. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa TRs regelverk gällande 

användande av spö samt antal nedslag som är tillåtna. Vi förbehåller oss även rätten 

att tillämpa jordbruksverkets regler gällande hästens välmående och kondition. 

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

en länk i vår grupp på Facebook. 

6. 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. 

7. Frågor o funderingar? Prata med: 

Tina Rheborg eller Anna Öberg.  

  



 
 
FUNKTIONÄRSPOSTER KM 2016-10-29 
 
 
 
 

Tävlingsledare  –Tina Rheborg 

Tävlingsledare –Anna Öberg 

Domare, dressyr –  Ej valbar 

Domarsekreterare -  

Speaker, dressyr – Linnea Rheborg 
Musik, fm -  
In-utsläpp-bana, fm -  
 
Musik, em -  

Hoppdomare/speaker – Camilla Lindelöf 

Resultaträknare -  

Tidtagare -  

Resultatstege -  

In-utsläpp-bana, em -  

Banpersonal -  

 Kafteriaansvarig -  

Bakning -  Linnea R  -  Glutenfri Kladdkaka 

Bakning -  

Bakning -  

Bakning - 

Bakning 
 
 
 
 
 

 


