
 

Klubbhoppning 
Lördagen den 29 januari samling kl 10.00 på läktaren 

   
 

 

 

Klasser/höjder: 

o 40 cm, bed. A (endast rättuppstående hinder) 

o 50 cm, bed. A  

o 60 cm, bed. A 

o 70 cm, bed A  

o LE+ ponny bed A:0+A:0 KM lektionsryttare ingår i klassen (se info seriehoppning), 

privatponny rider egen klass serie men ej klubbmästerskap 

o 80 cm, bed A  

o 90 cm, bed A:0+A:0 KM lektionsryttare på häst ingår i klassen (se info seriehoppning), 

privatryttare på häst rider egen klass med serie men ej klubbmästerskap 

o 90 cm bed A 

o 100 cm, bed A  

 
Alla klasser med bedömning A blir sammanslaget lektionsponny/häst och egen ponny/häst. 

Lektionsponnyerna får normalt starta max 70/80 cm beroende av bl a storlek och lektionshästarna får 

normalt max starta 80/90 cm.  

Pris: 160 kr/start på lektionshäst/ponny, 105 kr/start på egen häst/ponny. Betalning via Swish 123 440 

58 58. Om du önskar faktura, vänligen skicka ett mail. 

Alla startande (och föräldrar) förväntas medverka som funktionärer under tävlingsdagen. Aktiviteten kan 

komma att delas i flera ”grupper” för att ej samla för många i taget på anläggningen och för att korta ner 

dagen för deltagarna. 

Anmälan görs på listor på hemsidan www.krk.se senast söndagen den 23 januari, ev avanmälan senast 25 

januari. Rådgör med din ridlärare om hästval och hinderhöjd. Om någon anmäler högre än din/dina 

ridlärare anser är lämpligt förbehåller vi oss rätten att sätta ekipaget på lämplig höjd. 

Lektionshästar/ponnyer lottas ut till ryttarna. Ange tre alternativ. Om alla hästar/ponnyer man valt är 

utdelade sina max antal starter/höjder då lotten dras, hamnar man på en reservlista. Startlistor och viktig 

information kommer att finnas på hemsidan senast dagen innan tävlingen. Det går bra att anmäla till 

flera klasser, men vid stort intresse att delta på lektionshäst/ponny får alla först och främst en start. 

Därefter lottar vi ut fler starter/ryttare. Anmälda ryttare som uteblir utan att avanmäla sig i tid swischar 

sin startavgift. Utebliven betalning faktureras. Avanmälan/efteranmälan samt ev frågor skickas till e-

post ridskolan@krk.se.  

 

Välkommen med din anmälan !! ☺ 
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