
 

Proposition  
 STERK ”hoppmeeting” 

 

Stora Ekeby Ridskolas hopp meeting för ponny och häst 

 Lördag 13/10 och Söndag 14/10   

 
• Anmälan öppnar  18 september kl 18.00 

OBS Ridskoleekipage: 

Vi kan endast ta emot så många anmälningar som hästar/ ponnyer vi har 

Vi behandlar er anmälan gentemot vilken tid ni skickade in den 

Tävlingsledaren/ Ridlärarare tar sig rätten att bestämma  vilken höjd och häst/ ponny ryttaren får, så 

det blir så bra matchning som möjligt 

Möjlighet att anmäla till en klass men de som vill rida båda dagarna går före anmälan till endast en  

klass! 

Anmälningstiden går ut fredag 5 oktober kl 12.00.  

OBS! För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. 
 

Möjlighet att anmäla till en klass! 

  

Alla kan vara med! Prata med din ridlärare om du är intresserad av att 

anmäla! 

 

• Anmälan sker via hemsidan: storaekeby.nu 

Flik till höger (på dator, längst ner på mobilen) ”Anmäl dig här!”, tyck sedan på ”Anmälan 

till tävling” och fyll i samtliga fält. (Ryttare som inte fyllt i samtliga fält kommer inte behandlas den tiden 

den icke korrekta anmälan kom in.) 

Anmälan är bindande och sker i samråd med din ridlärare, gäller ridskoleryttare. 

• Alla kostnader betalas på tävlingsplatsen 

• Uppstallning: Några gästboxar finns för hyrning till privatekipage. 

För mer info kontakta tävlingsledaren 

• Tävlingen äger rum utomhus på sandbana, storlek 40x80 m. Framridning och 

framhoppning sker inomhus i ridhus. 

Vi förbehåller oss rätten att förflytta tävlingen inomhus vid dåligt väder 

• Café och enklare matservering finns på tävlingsplatsen. 

• Tävlande ekipage måste vara medlemmar i Stora Ekeby Ridklubb. 

• Aktuella startlistor finns på storaekeby.nu eller på stallkontoret fr.o.m 6 Oktober . 

• Startavgift 250 kr per clearround klass 

ridskoleekipage= 450 kr för en runda (2 starter, en start per dag), privatryttare=250 kr en 

runda (2 starter, en start per dag) 

Ridskolehäst/ponny max 2 ryttare per häst/ponny 

Vid avanmälan efter 5 oktober är du betalskyldig för dina starter  

 

Under Lördag 13/10 kommer vi att ha olika stationer med våra ungdomledare där dom 

går igenom olika moment inför tävling! Ingen föranmälan behövs, kom och ha roligt 

och lär dig något nytt! 

 

http://www.storaekeby.nu/


 

 

• Vi behöver funktionärer! Har du möjlighet att ställa upp en eller två dagar, 

förmiddag/eftermiddag hör gärna av dig till tävlingsledare Paris eller Sandra! 

• Vid frågor kontakta tävlingsledare Paris Sujanani parissujanani@hotmail.com eller 

Sandra Samuelsson sandra.samuelsson1982@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

LILLA RUNDAN Klass 1 13/10 förmiddag Klass 3 14/10 förmiddag 

Gröna rundan 10 cm 10 cm 

Blå rundan 20 cm 20 cm 

Röda rundan 30 cm 30 cm 

Svarta rundan 40 cm 40 cm 

Ponny och häst rider samma höjd 

 

STORA RUNDAN Klass 2 13/10 eftermiddag Klass 4 14/10 förmiddag 

Järnrundan P-50 cm  H-60 cm P-50 cm  H-60 cm 

Kopparrundan P-60 cm  H-70 cm P-60 cm  H-70 cm 

Silverrundan P-70 cm  H-80 cm P-70 cm  H-80 cm 

Guldrundan endast privatekipage P-80 cm  H-90 cm P-80 cm  H-90 cm 

 P= Ponny H= Häst  

 

Anmälan görs till en runda då rider man två klasser 

 

LILLA RUNDAN 

Klass 1+3: Clear round (betyder att rider man felfritt får man rosett) 

Lilla rundan Meetingpris till den ryttare som visar gott horsemanship! 
 

STORA RUNDAN 

Klass 2: Stilbedömning 

Rosett till placerade 

Rids som en egen klass + man tar med sin stilbedömningspoäng för meeting pris 

Klass 4:  Ackumulatorhoppning 

Rosett till placerade 

Rids som en egen klass + man tar med sina poäng för meeting pris 

Stora rundan meetingpris går till den med högst totala poäng efter klass 2+4 

 
 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL ETT HÄRLIG MEETING! 

mailto:parissujanani@hotmail.com

