Barnens dag
Välkommen på käpphästtävling i hoppning
31 juli kl 14.00
Best in show ekipage koras
Ponnyridning
Plats Vintersbo midsommaräng
Arrangör Rönö Bygdeförening
Anmälan senast 20 juli
Rönö Bygdeförening välkomnar alla i Rönö till käpphästtävling i hoppning på
Vintersbo midsommaräng - ett evenemang för hela familjen! Kom och heja
fram barnbarnet, mormor eller farfar eller …i tävlingarna!
Ett antal olika klasser anordnas utifrån deltagarnas ålder. Barn som vuxna är
välkomna att deltaga. Ta med käpphäst antingen egentillverkad eller köpt.
Ett ekipage kommer att koras till ”Best in Show”. (Obs! Hela ekipaget
bedöms utifrån käpphästens utseende och ryttarens klädsel. Det är således
helheten som bedöms).
Se tävlingsregler och anmälningsblankett i separata dokument.
Tävlingsdeltagare betalar 50 kr i anmälningsavgift senast den 20 juli. Med
tanke på coronarestriktionerna ber vi även vuxna åskådare att anmäla sig
på anmälningsblanketten och betala 20 kr senaste den 23 juli.
Swish 073-096 76 87 (till Elisabeth Fritz Jonsson).
Ponnyridning förgyller tillvaron för de minsta.
Möjlighet finns att köpa kaﬀe, läsk och vatten.
Frågor kring tävlingen kan ställas till:
Kerstin Jakas, email kerstin.jakas@gmail.com, mobil 0733 - 800 116
Glada gnägg och otåliga stampningar
Arbetsgruppen för För Barnens Dag

Käpphästtävling i hoppning
Anmälningsblankett
Käpphästens namn:
Ryttarens namn och ålder
Ryttarens längd
Ryttarens emailadress
Ryttarens telefonnummer
Jag kommer som åskådare
Anmälan sker till Swish nr 073-096 76 87 (Elisabeth Fritz Jonsson)
Deltagare i tävlan 50 kr senast 20 juli
Åskådare 20 kr senast 23 juli
Blanketten skickas till kerstin.jakas@gmail.com

Regler för käpphästtävling i hoppning

Ryttaren
• Valfri klädsel
• Hjälm är frivilligt
• Alla åldrar är tillåtna

Käpphästen
• Käppen ska vara minst 40 cm från kropp till käppens ände
• Det är tillåtet att rida med eller utan tyglar och övrig utrustning

Tävlingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Käpphästtävling i banhoppning
Alla ekipage rider en omgång per klass
Felfri ritt och snabbast tid vinner
Käpphästen ska ridas under hela ritten
Käpphästen får inte föras fram utanför ryttarens kropp
Alla handgrepp är tillåtna
Hindren ska hoppas i rätt ordning enligt numrering
Ekipaget ska starta på given signal. Glöm inte passera start och mål

Poäng
•
•
•
•

Rivning ger 4 fel
Vägran ger 4 fel
Varje sekund över maxtid ger 1 fel
Snabbast tid och felfri ritt/minst fel i varje klass vinner

Övrigt
• Alla tävlande ska vara anmälda inom utsatt tid för att få delta
• Alla tävlande ska vara på plats på utsatt tid på tävlingsdagen
• Det kommer att hållas en gemensam bangång på utsatt tid. Det är tillåtet att gå
bangång själv på angiven tid.
• Deltagarna informeras innan avseende klockslag för gemensam bangång alternativt
egen tid för bangång.

