Inbjudan
för Stensunda Ridklubbs Filmade Pay & WE, Working Equitation med
momenten Teknik och Speed 28 november 2020 för häst och ponny.
Särskilda bestämmelser
1. Såhär går det till: Din ritt filmas och sänds till domare för bedömning. Dagen efter arrangemanget får
du protokoll och filmer på din epost eller på annat önskat sätt. Tanken är att du med både film och
tillhörande protokoll ska kunna se din ritt i efterhand och inspireras i din WE träning.
Arrangemanget är unikt och därför ett test för att se om det fungerar att arrangera Pay & WE som
filmas och bedöms på distans.
2. Pay and WE arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I
Gemensamma bestämmelser och TR X Working Equitation och Anvisningar.
3. Anmälan sker till Jaana Lindberg via jaanadumran@icloud.com Anmälan betalas till klubbens
swish …, ange ekipage, boxnummer och klass. Max 2 starter per häst.
Anmälan utgår den 2020-11-26, endast ekipage som står på Stensunda och de som regelbundet tränar
i WE på Stensunda är välkomna att delta.
Ekipage som anmäler till två starter rider dem direkt efter varandra med ny startsignal.
En glasstatyett på häst lottas ut bland de ekipage som anmäler till 2 starter. Ekipage som ej avanmält
till klass innan 28 november och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 50 kr/klass.
4. Anmälningsavgiften för medlem: en start 100:- två starter totalt 150:-.
Anmälningsavgift för ej medlem: en start 150:-, två starter totalt 225:- (+100:- i anläggningsavgift)
5. Plats: Stall Stensunda. Bana Teknik och Speed: Inomhus i ridhus, Fibersand, 20x40.
Framridning Teknik och Speed: Utomhus Paddex/ sand, 30x60.
6. Preliminära startlistor kommer att ﬁnnas tillgängliga på
http://stallstensunda.se/StensundaRidklubb/index.html? Fredag 27 november efter klockan 15.
7. Medlemskap krävs ej.
8. Licens krävs ej.
9. Grönt kort krävs ej.
10. Giltigt vaccinationsintyg ska kunna uppvisas vid efterfrågan på anläggningen.
11. Vi bygger bana tillsammans kl 10:00. Första start är satt till kl 11:00. Banan rivs med enade krafter
efter sista ekipaget.
12. Domare och banbyggare: Adriana Graucob.
Kontaktperson: Jaana Lindberg, mobil 0722489595, mail jaanadumran@icloud.com
Resultatansvarig: Jaana Lindberg

Preliminärt tidsprogram 28 november 2020
Kl. 11.00
WE LD
Teknik
Därefter
WE LC
Teknik & Speed
WE LB
Teknik & Speed
WE LB:2
Teknik & Speed
WE LA
Teknik & Speed

Hjärtligt välkomna önskar Stensunda Ridklubb!

