
Proposition 
Stall Nyckelby och Föreningen Nyckelryttarna 
inbjuder till klubbtävling i seriehoppning 
Lördagen den 24/10 2020 omg 3 med FINAL 
1. Privatryttare samt lektionsryttare är välkomna. Lektionsryttare måste ha sin ridlärares godkännande för varje 
klass, samt inneha grönt kort eller tävlingskortet  

2. Anmälningstiden utgår den 23/10 kl 12.00.  
3. Anmälan sker via Horsemanager.  
5. Avanmälan sker via mail. Ryttare som ej avanmält kommer att debiteras anmälningsavgifter.  
6. Godkänd klädsel är kavaj, klubb-/fritidsjacka eller långärmad tröja. Vi rekommenderar säkerhetsväst även för 
ryttare över 18 år och short chaps/ridstövlar. TR gäller angående hjälm, spö och sporrar. 
7. Hoppningen sker på hoppbanan 30x 60 m. Framridning i ridhus 20 x 60 m och framhoppning på ridbana 20 x 
60 m.  
8. Enklare servering kommer att finnas. 
9. prel. startlistor kommer att finnas på Stall Nyckelby´s hemsida 
10. Klass 3: Omstart endast vid resultatet Ute, för ridskolehästar, annars vid mer än 8 fel. Ange vilken höjd du vill 
hoppa i anmälan (endast jämna tiotal cm).  
11. Klass 2: ”Seniorrundan”. Startberättigade är ekipage där häst och/eller ryttare anses vara senior. Höjden är 
0,50 m. Överåriga ryttare får rida ponny. Bansträckningen är den samma som i klass 1. Samla poäng efter 
placering i denna seriehoppning. 
12. Klass 1 tillhör seriehoppningen ”Höstpokalen”, där man samlar poäng efter placering. Huvudklassen går i 
individuell höjd! Du får inte välja höjd själv utan ta den högsta höjden du och din häst har startat i år på lokal 
tävling eller högre, och sänk 10 cm. För ekipage som ej startat lokalt eller högre i år, gäller höjden LD-10 (kat. A 
0,40 m, kat. B 0,50 m, kat. C 0,60 m, kat. D 0,70 m, RH 0,80 m). Ange kategoritillhörighet och hinderhöjd i 
anmälan! 
13. Eftersom detta är en klubbtävling krävs medlemskap i Föreningen Nyckelryttarna. Medlemskap löses via 
Horsemanager. Inloggningslänk från stallnyckelby.se  
14.  Förfrågningar via mail till info@stallnyckelby.se, märk mailet ”Höstpokalen 3”. 

 

Klasser och prel. tidsprogram 
Lördag 24 oktober 2020  
kl 09.00 banbyggnad! 

Kl. 10.00 Klass 3 Clear Round. Valfri höjd.  

 Rosett får köpas för 35:-  vid felfri ritt. 110:- privathäst / 160:- lektionshäst 
Därefter Klass 2 Seniorrundan 0,50 m Bed. Två faser A:0/A:0. 
Rosett till placerade, hederspris till segraren. 140:- / 180:- 
Därefter Klass 1 Höstpokalen. Individuell höjd. Bed. Två faser A:0/A:0. 
Rosett till placerade, hederspris till segraren. 140:- / 180:- 

 

POKAL till segraren i Seniorrundan samt till segraren i Höstpokalen 

Medalj till de som deltagit i alla tre omgångarna. 

 

Varmt välkomna önskar Stall Nyckelby och Föreningen Nyckelryttarna! 

 
 
 


