Proposition för Upsala Akademiska Ridklubbs klubbmästerskap i hoppning
och dressyr, med uttagning till Student-SM i Ridsport, söndagen den 10 & 17
mars 2019
I samband med klubbmästerskapet sker uttagningen till Student-SM i Ridsport som i år går av stapeln
i Lund den 3–5 maj. Grönt kort krävs inte för att delta i klubbmästerskapet, men krävs för att kvala till
Student-SM. Om du vill kvala till Student-SM måste du kunna uppvisa grönt kort under dagen för
klubbmästerskapet.
På student-SM kommer studenter från hela Sverige för att tävla både i hoppning och dressyr på upp till MSV-nivå. Tävlingen hålls
enligt student-ridsportens regler där deltagarna rider på hästar som är tillhandahållna av arrangören. Tävlingen sker i omgångar
enligt ett "knock-out"-system där bästa ryttare på varje häst går vidare till nästa omgång. Observera även att detta år kommer
grundomgången i dressyr att gå i så kallad avdelningsridning då hela laget rider programmet samtidigt. Under helgen knyts även
kontakter med övriga studentryttar-Sverige och det anordnas en sittning med spex! Om man inte vill vara med och tävla under
SM-helgen kan man komma med som supporter och slåss om det prestigefyllda hejjarklacks-priset!
Klasser:
Dressyr 10/3
LB:3 2019 http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73452/cf_559/L-tt_B3_2019.PDF
Hoppning 17/3
70–80 cm med stilbedömning
Tävlingen
Äger rum på Akademistallet med samling kl. 9.30 båda dagarna.
Hästar
Tävlingen rids på ridskolans hästar, hästarna lottas ut till deltagarna på tävlingsdagen.
Tävlingsledare
Rebecca Malmlund (rebecca.malmlund@hotmail.com eller +358 457 3777 334)
Startavgift
Dressyr: 240 kr/start, max 1 start per person och gren. *
Hoppning: 210kr/start, max 1 start per person och gren. *
Anmälan
Anmälan sker via formulär och öppnar den 17/2 kl. 12.00 och stänger den 24/2 kl. 12.00. I anmälan anges vilken gren man helst
vill rida, i mån av plats kommer man kunna delta i båda grenar. De som vill kvala till Student-SM har förtur, annars är det först
till kvarn som gäller!
Klädsel
”Hel och ren”. Godkänd hjälm och stövlar eller skor + shortchaps är obligatoriskt.

Frågor besvaras av tävlingsledaren eller via ridning@uark.se
Om du inte är tävlingssugen är du självklart varmt välkommen att heja på de startande på läktaren eller hjälpa till som funktionär!

Varmt välkomna!
* OBS! För att delta i uppsuttna aktiviteter måste du vara medlem i både UARK och UVFK. Betala in medlemsavgiften á 10 kr till
UARK:s pg 57 72 42-1 och medlemsavgiften á 400kr till UVFK:s bg 5280-6296. Märk inbetalningen med student.

