
Anmälan öppnar 10 mars. 
Välkommen med din anmälan! 
 

 
 

 

Bommar och klurigheter med Bamse-tema. För våra 
elever som rider i nybörjargrupp och grundgrupp. Man 
får ha ledare om man vill. Banan kommer att sitta uppe på 
tävlingsdagen. Alla får rosett efter avslutad ritt. 
Ingår ej i KM. 

 

Från G1-nivå och uppåt. Klassen är en rosettklass. 
45–55% en färg 
56–65% en färg 
65% och uppåt en färg 
Detta program lär ni er hemma:  

http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-LD-

marke/marke2_falt.html 
Denna klass ingår i KM för ridskoleekipage G1-G3 samt 
fodervärdar 2 dagar/v.  
 

Ingår i KM för ridskoleekipage G3+ och uppåt samt 
fodervärdar 3 dagar/v. Klassen är en rosettklass.  
45–55% en färg 
56–65% en färg 
65% och uppåt en färg 

http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-

LA/LC1_2015.html 
 

 

KM-klass för halvfodervärdar (50%) och privatekipage. 
Om ekipaget startat högre klass under 2018 ska ekipaget 
starta i den högsta klass de deltagit i. 

http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-

LA/LB1_2019.html 
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KLUBBMÄSTERSKAP 2019 DRESSYR 

 

• Från 10 mars tar vi emot din anmälan via mail:  

anmalan@storvretaponnyklubb.se 
Ange namn, klass och 3 st. olika önskehästar. 
Privatponnyer är självklart välkomna! 
 

• Startavgift med ridskoleägd ponny: 
 Klass 1 = 200kr/start, Klass 2–4 = 250kr/start 
 

• Startavgift med privatägd ponny:  
 Klass 1 = 150kr/start, Klass 2–4 = 200kr/start 

 
 

• Anmälan är bindande så kommer du ej till start skall du utan 
anmodan insätta startavgiften på konto 577–6281 SPK senast 
den 1/4–19. Behöver vi skicka ut påminnelse tillkommer 50 kr 
i adm. avg. 

 

• Klass 1-elever startanmäler sig senast kl. 9.30. Anmäl er och 
gör sedan iordning er tävlingshäst med knoppar och annat 
fint. Snoddar finns. Övrigt tas med själva. Första start kl. 
10.30. 

 

• Startande i klass 2–4 ansvarar själva för att komma hit i tid 
och startanmäla sig samt fixa iordning sin ponny inför start.  
Ni kan vara flera på samma ponny och då MÅSTE man samsas 
om hur den ska fixas till. Snoddar finns. Övrigt tas med själva. 

 

• Vuxen medföljare SKA vara i stallet med sitt barn i klass 1–2. 
 

• Kiosk finns med enklare servering, hamburgare, fika, kaffe. 
Dock endast kontanta köp/swish. 

 

• När man ridit sin start så lämnar man över till nästa ryttare 
eller så tar man in den i stallet och tar BORT alla snoddar!  

 

• KM-info: Vi räknar procenten på ritten för att kora vinnaren i 
KM. Dvs alla tävlar mot alla och domaren höjer kraven i takt 
med nivån. KM-segraren får segertäcke/filt, rosett, hederspris 
och en vandringspokal. Läs mer om KM-regler här: 

http://www.solangensridskola.se/download/spk/km_regler.pdf 

 

• Max 40 starter under dagen. 
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