SLØJFE FORHINDRINGSBANE:

DRIVE BY PTV 10.maj til 30.juni 2020
Nyt træningskoncept
Konceptet: (Inspireret af tidligere Subaru Cup samt lavet Coruna venligt)
Der er 4 sværhedsgrader at vælge i mellem. Hver ekvipage må deltage i en sværhedsgrad per dag, men der er mulighed
træning på banen umiddelbart inden bedømmelsen. Samme bane må gerne rides flere gange dog er det kun 1.
bedømmelse der bliver offentliggjort. Man må gerne deltage i flere sværhedsgrader.
Det er én og samme dommer, der dømmer alle ekvipagers ridt, nemlig dommer og international TREC rytter Lisa Kjer
Andersen med EM og VM deltagelse på CV´et. Rytteren får sine point og begrundelse for point af vide umiddelbart efter
endt ridt. Der er kun 1 rytter på marken ad gangen og der må maks være en hjælper med ekvipagen. Det bestræbes, at
der ikke foretages ændringer på banen og dens omgivelser, så det er ens for alle. Alle forholdsregler og anbefalinger fra
SST og DRF vedr. Covid19 skal overholdes.
Alle ryttere skal booke deres deltagelse direkte hos Lisa, se herunder, og træningen tilbydes i perioden 10. maj til 30. juni
2020.
Alle ryttere der gennemfører en bedømmelse får en deltagerroset med hjem. Ryttere der opnår under 50 % i første
gennemridning kan, hvis dommeren mener det er forsvarligt, ride endnu en bedømmelse til 75 kr. Betales på dagen.
Tilmelding:
o Tilmelding på tilmelding@hjortespringrideklub.dk. Tilmelding skal indeholde rytternavn, hestenavn, hestens højde
og hvilken klasse man vil ride.
o Derefter aftales starttid med Lisa på 26168882 (gerne sms) eller Messenger om dag og tid.
o Det er begrænset antal tider pr. dag og ved dårligt vejr kan tider aflyses, så meld dig ikke til i sidste øjeblik.
Øvrige oplysninger:
O Adresse: Mårumvej 76, 3230 Græsted.
o Alt deltagelse foregår på helt eget ansvar og risiko.
o Banen er på åben græsmark.
o Træningen er åbent for alle ryttere.
o Alle skal ride med sikkerhedsvest.
o Der er ikke mulighed for boks eller fold.
o Arrangøren hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. på hverken hest, rytter, hjælper eller genstande.
o Evt. spørgsmål kan sendes til tilmelding@hjortespringrideklub.dk eller sms til Lisa
Tilmelding:
Klasse 1 Begynder (Niveau T0-T5)
9 forhindringer, evt. springhøjde maks 40 cm og ingen maks tid. Trækker tilladt, men
indvirker trækkeren meget vil der gives 2 strafpoint i de aktuelle forhindringer.
Klasse 2 Let Øvet (niveau T10-T15)
Samme bane som klasse 1 dog med maksimal fejlfritid og evt. springhøjde maks 60
cm. Trækker ikke tilladt.
Klasse 3 Øvet (niveau T20-T25)
12 forhindringer, evt. springhøjde maks 70 cm og ingen maks tid.
Klasse 4 ”Ekspert” (niveau T30-T35)
Samme bane som klasse 3 (næsten) dog med maksimal fejlfritid og
evt. springhøjde maks 85 cm.
Klasse T Træningen inden gennemridning af banen. Ca. 30 min.
Startgebyr:
100 kr. pr. bedømmelse
80 kr. pr træning for medlemmer af HJOR 100 kr for øvrige
Betales på MobilPay 26168882 (Lisa Kjer Andersen)
Glæder mig til at se Jer- på afstand!

MVH Lisa Kjer Andersen og Hjortespring Rideklub

