Proposition söndagen den 19 juni 2022 Särskilda bestämmelser
1.

2.
3.
4.

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma
bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV
Fättävlan, TR V Sportkörning, TR.
Sporrar och ridspö är tillåtet i alla klasserna.
Anmälan sker till info@hannoveranerklubben.se Ordinarie anmälan fr.o.m. den 2022-03-17, anmälan finns
på hemsidan. Ordinarie anmälan utgår den 2022-06-01
Tävlingsplatsen Expåra Stall, Veingevägen, Laholm : Ridhus, Fibersand, ca 20x40. Ridhus, Fibersand, 22x60.
Utebana 20x60 fibersand. OBS! Beroende på hur många starter kan tävlingsplatsen ändras.

5. Priser: Täcke till var segrare och hederspriser mm.
6. Ryttarmeddelande och starttider publiceras på hannoveranerklubben.se Lättare servering på
tävlingsplatsen.
7. Totalt antal starter är 40 st./klass
8. Begränsat antal boxplatser finns att hyra.
9. Startberättigande är i förrsta hand Hannoveraner/ Rheinländer hästar men även hästar från
andra förbund är välkomna
10. 3- och 4-års Reitpferde (allmänt intryck) är även öppna för hästar registrerade i andra utländska
förbund samt registrerade i SWB.
11. Kontakt: Ann-Katrin Winter, 073-6821247, Camilla Tösell, 0705-48 90 36, Bo Wargh, 073-078 00
53
12. Domare: MarenSchlender & BoEitenmueller
13. Testryttare: I skrivande stund ej klart
14. Avgifter sättes in på Bankgiro 759-7065 före den 02/06 -2022 Resultaten kommer att läggas upp
på hemsidan & sociala medier

Tidsprogram tävlingsklasser söndagen den 19 juni 2022
Stoprov / Stutenprüfung inkl. ridprov och testryttare (ston 3-8 år)

650 kr

Består av 3 moment: (Prämie delas ut tom 5 år)
Stoet visas först upp i löshoppning med en exteriörbedömning i anslutning. Ridprov under egen ryttare samt
direkt i anslutning under tysk testryttare.
I alla moment lämnas muntliga och skriftliga betyg i skalan mellan 1-10 med 10 som högst. Mera info kan läsas
om på hemsidan.
Moment 1. löshoppning, exteriörbedömning
Moment 2 ridprovet med egen ryttare i skritt, trav, galopp samt ridbarhet. Moment 3. Testryttaren
provar hästen i alla gångarter
Moment 4. Testryttarens & domarnas betyg.

observera att Stona får även en skriftlig exteriörbedömning eftersom de sedan på plats skrivs in i tyska
stostamboken. (obligatoriskt)
Ridprovet sker med 2 hästar samtidigt

Ridning under egen ryttare i skritt, trav och galopp på speakerns anvisningar.
(mkt enkelt ridprov i 3 gångarter ca 8 min)
2 tyska domare dömer ridprovet.
Alla ston som gör Stutenprüfung = stoprovet ska skrivas in i den tyskastostamboken. Detta sker
automatiskt.
Ston som även ska deltaga i Reitpferdeprüfung gör endast 2a ridprovet och får 2
bedömningar. De bästa stona kan få utmärkelsen ”Prämienstute” Prämie delas ut till ston som äldst är 5 år.
Ston som deltar i båda testen (Stoprov + Reitpferde): betalar 650 + 200 = 850 kr PLUS 350 kr i
medlemsavgift för nya medlemmar, betalas in med startavgiften

⭐️

KLASS 2
3-4-års ridtest/ Reitpferdeprüfung (öppen för 3-4 åringar) 350 kr ej medlem 450 kr
Ridning sker under egen ryttare i skritt, trav och galopp på speakerns anvisningar. (ingen
testryttare i denna klassen)
2 hästar är samtidigt inne på banan.
Enklare program liknande enligt allmänt intryck 4 åriga hästar. Se hemsida. Programmet läses
upp och ridprovet hålls i ca 10 min.
Klassen kan även ses som en bra träning för unga hästar för att få rutin.

🏅Prisutdelning för klass 1 & 2🏅

SWB Ston eller ston från andra förbund som ska skrivas in i Hannoveranska stostamboken kan
även visas vid hand.
De ston som är anmälda till Stutenprüfung är automatiskt anmälda till Stopremieringen (3-5 år)
Alla ston och ridhästar ska bära sitt nummer på tränset.
Dagbox finns att hyra och sättes in på bankgiro 759-7065 före den 2/6 Boxarna behöver inte
tömmas men måste mockas ut noggrant.
Boxar som inte är mockade blir debiterade med 500/box
Avgifter sättes in på Bankgiro 759-7065 före den 02/06 -2022
Varmt välkomna!

