Deltagarmeddelande
Hjärtligt välkomna till brukstävling inom Shetland Nord som även är en deltävlingen i Nord
Cupen 2018, lördagen den 1:a september.
Plats:

Christinehamns Ridklubb, Kristinehamn

Vägbeskrivning:
Från Stockholm/Örebro E18: Följ E18 mot Karlstad/Oslo. Passera de 3 infarterna till
Kristinehamn. Fjärde avfarten skyltat Kroksvik, Gustavsvik, Österviks kapell vänster.
Brant nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där och följ sedan:
Från Oslo/Göteborg/Säffle E18/45:an: Följ E18 mot Kristinehamn. Efter
vägkontrollplats, skyltat Kroksvik, Gustavsvik, Österviks kapell höger. Brant
nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där och följ sedan:
Från Mariestad/Filipstad väg 26: Kör mot Kristinehamn, sväng därefter upp på E18 mot
Karlstad/Oslo. Från Mariestad passera 2 avfarter Kristinehamn C. Från Filipstad passera
1 avfart Kristinehamn C. Nästa avfart skyltat Kroksvik, Gustavsvik, Österviks kapell
vänster. Brant nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där och följ sedan:
Följ vägen, efter ca 200 meter delar sig vägen, tag höger. Ni kör över en järnväg och på
vänster sida ser ni anläggningen. Kör förbi långsidan av ridhuset. Där skyltat Gustavsviks
Herrgård samt Ridskola vänster. Följ sedan parkeringsanvisning i anläggningsskissen.
För er med gps:
Adress: Hjälmarsnäsvägen 3, 681 95 Kristinehamn3

Banorna för bruksklasserna öppnar 09.00 för startande. Bangång kan ske innan.
Både agilityn och precisionsbanan står öppen hela dagen förutom i lunchpausen
Banorna är stängda under lunchpausen som hålls samtidigt med utställningen.
Samtliga bruksklasserna ska vara avslutade innan kl.16.00
Det är upp till respektive startade att se till att starta inom angiven tid.
Ingen träning på uppställda banor är tillåten.
Drop-in start tillämpas på båda banorna, dvs du väljer själv när du vill starta och med vilken ponny (för
de som startar flera ponnyer i samma klass). Du meddelar ansvarig funktionär att du vill starta.

Totalt ca 140 st anmälda starter. Efteranmälan till tävlingsklass, ändring av klasser eller byte
av ryttare/ponny är EJ möjligt. Efteranmälan är ej möjlig denna gång pga det höga antalet
anmälda.
Kan du inte komma så skicka gärna ett sms till ansvarig Angelica Lauth 0739-372538 så vi
inte står o väntar på er.
Utställningsekipagen uppehåller sig också i ridhuset så glöm inte att visa hänsyn mot alla i
ridhuset och på vägen till och från ridhuset. Vänta inte in i det sista att starta då det kan bli
lite tidspress så att alla ska hinna starta. Givetvis får man gå banan men under inga
omständigheter får man beträda banorna med ponny så länge man inte har för avsikt att
starta. Bangång sker när det är tomt på banorna och det kan bli hårt tryck så var på hugget
för att hinna gå banorna. Banskisser kommer att finnas uppsatta vid bruksringarna.

Prisutdelning sker i slutet av dagen. Alla extrapriser delas ut sist på dagen och var beredd på
en LÅNG dag pga det höga antalet anmälda. I clear round klasserna delas rosett ut direkt
efter avklarad ritt/runda.
För att se hur de olika grenarna går till vänligen se proposition. Eventuella frågor tas med
fördel på mail fram till torsdagen 30:e augusti, därefter ring gärna då vi har fullt upp med att
ställa iordning banor mm inför tävlingen och kanske inte hinner se mail i tid.
På tävlingsdagen telefon/sms 0739-372538

När samtliga klasser är avgjorda utser vi både en Allroundchampion och en Brukschampion.
ALLROUNDCHAMPION För att vara med och tävla om titeln Allroundchampion ska
ponnyn delta i utställningsklass samt starta minst en agilityklass och minst en
precisionsklass där de bästa resultaten räknas. Vid lika slutpoäng avgör flest höga
placeringar i tävlingsklass. Skulle även de vara lika avgör flest antalet höga
bruksplaceringar.
Poäng delas ut enligt följande:
Placering i tävlingsklass (ej Clear Round) enligt följande:
1:a - 10p
4:a - 6p
7:a - 3p
2:a - 8p
5:a - 5p
8:a - 2p
3:a - 7p
6:a - 4p
9:a & därefter - 1p
Poäng i utställningsklass:
43 p eller mer 10 p
38-39 p 6p
41-42 p 9 p
35-37 p 4 p
40 p 8 p
< 35 p 1 p
Klassvinst i konkurrens 1 p extra
Championat 3 p extra
BIS, Res BIS 5 p extra

BRUKSCHAMPION
För att vara med och tävla om titeln brukschampion ska ponnyn starta minst tre klasser
där de bästa resultaten räknas. Ponnyn måste starta i båda grenarna. Resultaten följer
ponnyn och kan alltså ha olika ryttare/kuskar/handlers.
Vid lika slutpoäng avgör flest höga placeringar i tävlingsklass.
Poäng delas ut enligt följande:
Placering i tävlingsklass (ej Clear Round) enligt följande:
1:a - 10p
4:a - 6p
7:a - 3p
2:a - 8p
5:a - 5p
8:a - 2p
3:a - 7p
6:a - 4p
9:a & därefter - 1p
Allround- och brukschampion deltar ej i BIS-finalen.

