Omlägg av vårens klubbtävlingar till Pay and Jump/RIde/WE pga Covid-19
Pga Covid-19 så får vi inte arrangera några tävlingar för personer födda 2004 eller senare, och utifrån det har vi
valt att lägga om samtliga av vårens klubbtävlingar till följande ”träna på att tävla -aktiviteter”:
Tidigare Klubbtävling hoppning = Pay and Jump
Tidigare Klubbtävling dressyr = Pay and RIde
Tidigare Klubbtävlng WE = Pay and WE
Upplägg i princip som vid vanliga klubbtävlingar, den stora skillnaden är att vi fårinte dela ut några priser, det
kommer inte vara några klasser med omhoppning vid hoppningarna och inga resultatlistor kommer finnas, ej
heller kommer speakern säga några resultat i högtalaren.
Rosetter kommer finnas att köpa för de deltagare som önskar, pris 50 kr/styck, betalningen swishas på plats.
Anmälan via din elevportal i Hippocrates,senast 1 vecka före respektive tillfälle
Avanmälan via Hippocrates senast 1 vecka före respektive tillfälle
Senare avanmälan sker via upk@uppsalaponnyklubb.se och då måste ändå avgiften betalas
Faktura skickas samma vecka som aktiviteten är
Elev som rider skolhäst skall önska 3 st olika hästar
Medlem som rider egen häst skall önska sin egen häst så vi har den infon till startlistan
Elev som rider skolhäst får göra 1 start/tillfälle, träningselev får starta 2 ggr i mån av plats
Medlem med egen häst får göra 2 starter/häst
Startlistor läggs ut i tävlingsterminen senast torsdag samma vecka
Info om samling, banbyggnad, pauser etc läggs ut i tävlngsterminen senast torsdag samma vecka
Covid-19 info läggs också ut i tävlingsterminen och vi ber er alla att läsa igenom den noga för att hjälpa oss att
genomföra dessa aktiviteter på ett säkert och anpassat sätt. Extra pauser, max antal medföljare, publikfritt etc
kommer det självklart att finnas regler om för att minska antal personer på anläggningen samtidigt.
Anmälan till 7/2, 14/2 och 21/2 är öppna i Hippocrates, övriga tillfällen kommer att läggas till inom kort när vi
hunnit med det
11 april
Pay and Jump (tidigare Låg klubbhoppning)
20 -30 cm
Nivå P3/ S3 samt ekipage med egen häst.
30- 35 cm
Nivå P4/ S4 samt ekipage med egen häst.
30 – 40 cm
Nivå P5/ S5 samt ekipage med egen häst.
Bommar, hinder och ridvägar i svårighetsgrad utifrån gruppnivå.
14 mars
Pay and Ride (tidigare Låg klubbdressyr)
RM:1
P3/ S3 och till P7/S7 samt ekipage med egen häst
RM:2
P5/ S5 och till P7/S7 samt ekipage med egen häst
LC:1
P7/ S7
samt ekipage med egen häst
7 februari + 21 mars
Pay and Ride tidigare (klubbdressyr)
LC:1, LB:1, LA:1, LA:P1
14 februari + 28 mars
Pay and Jump (tidigare klubbhoppning)
P6/S6/priv
40 cm
räcken
P7/S7/priv
50 cm
räcken
P7/S7/priv
60 cm
P8/S8/priv
70 cm
Trän/priv
80 cm , 90 cm, 100 cm
21 februari
LD
LC
LB
LA
MsvB

Pay and WE (tidigare klubbtävling WE)
P4/S4/priv och uppåt (endast teknik)
P7/S7/priv uppåt
(teknik och speed)
P9/S9/priv uppåt
(teknik och speed)
P9/S9/priv och uppåt (teknik och speed)
Priv
(teknik och speed)

