
Pay & Jump med KM-
klasser utomhus 

Söndagen 17 oktober 
 

 
 

Första start kl 11.00 med lägsta höjden (Klass 1) och sedan vidare upp i höjd. 

Banan rivs gemensamt av samtliga deltagare efter sista start (hoppkommittén bygger)! 

 

Anmälan: Sker på lista i stallet för ridskoleekipage och för privathästar via mail till Maria 

Ekroth på lindekullen@hotmail.com senast torsdag 14/10 (därefter mot extra 

avgift). 

 Ridskoleryttare måste ange minst två reservhäst-/ponnyalternativ för att vara 

 säkra på att få starta. Begränsat antal starter/häst, fodervärdar har förtur.  

Glöm inte att ange höjdkategori på ponny vid start i Klass 12a-14a. Gästande 

hästar måste uppvisa giltigt vaccinationsintyg innan urlastning. Preliminära 

startlistor läggs ut på hemsidan senast lördag 16 oktober. 

 Icke medlemmar är välkomna att anmäla till Klass 1-11 (bomklass till 110 cm). 

 

KM: Klubbmästerskapet är öppet för samtliga startande i Klass 12-14, licensierade 

 tävlingsryttare måste ha löst licens för HyRF. Poängbedömning enligt:  

 Seger i Klass 14 ger 10 poäng, 2:a plac 8 poäng, 3:e plac 7 poäng osv…  

 Seger i Klass 13 ger 8 poäng, 2:a plac 6 poäng, 3:e plac 5p osv….  

 Seger i Klass 12 ger 6 poäng, 2:a plac 4p, 3:e plac 3p osv…..   

 Poäng tagna efter din placering räknas ihop från 2 klasser därefter koras 

 klubbmästaren, en för ponny och en för häst.  För att en placering ska ge poäng 

 måste det vara minst två startande i klassen (enligt TR). Det är enbart placerade 

 som får poäng, alltså inte de som kommit utanför placering. Antal placerade 

 avgörs av antalet startande i klassen. 

 

Avgift: Klass 1-11: 80 kr/start, Klass 12-14: 100 kr/start.  

Klass 1-11 för icke medlemmar: 120 kr/start.  

Hästhyra ridskolehäst: 50 kr/start. 

 Efteranmälningsavgift: ordinarie startavgift + 20 kr.  

 Avgiften betalas på plats vid startanmälan i sekretariatet, bara med Swish. 



Priser:  Deltagare i klass 1-11 (Pay & Jump) är välkomna att köpa en deltagarrosett för 25 

kr i sekretariatet.  

Rosett och plakett till placerade i klass 12-14 (tävlingsklasser, endast för 

medlemmar i Hylte RF).  

 Rosett och plakett till vinnarna i KM ponny samt häst, hederspris på årsmötet 

 2022.  

 

Bana:  Tävlingsbana och framridning är på utebanan, framhoppning i ridhuset.  

Om vintern gör att underlaget ute blir för hårt kan banan komma att flyttas in. 

 

Klädsel:  Godkänd hjälm, ridstövlar eller ridskor med shortchaps, inga halsdukar, inga jackor 

 eller tröjor med luva, långärmat på överkroppen, säkerhetsväst krävs för deltagare 

 t o m 18 år (finns några att låna av ridskolan)  

 

Frågor: Maria Ekroth: 0706579459 alternativt lindekullen@hotmail.com (helst mail).  

 
Klass 1:  Bomklass (bom på marken), Clear round - ledare tillåten  

Klass 2: 20 cm, Clear round - ledare tillåten  

Klass 3:  30 cm, Clear round  

Klass 4: 40 cm, Clear round  

Klass 5: 50 cm, Clear round  

Klass 6:  60 cm, Clear round  

Klass 7:  70 cm, Clear round  

Klass 8:  80 cm, Clear round  

Klass 9:  90 cm, Clear round  

Klass 10:  100 cm, Clear round  

Klass 11:  110 cm, Clear round  

Klass 12 a: Lätt D ponny, bed A:0/A:0 (två faser) 

12 b:  90 cm häst, bed A:0/A:0 (två faser)  

Klass 13 a:  Lätt C ponny, bed A:0/A:0 (två faser)  

13 b:  100 cm häst, bed A:0/A:0 (två faser)  

Klass 14 a: Lätt B ponny, bed A:0/A:0 (två faser)  

14 b: 110 cm häst, bed A:0/A:0 (två faser)  

 

Lite förklaring till tävlingsklasserna (klass 12-14):  

Bedömning A:0/A:0 betyder att klassen går i två faser. Om du är felfri i första fasen ska du direkt 

starta andra fasen (mål i fas 1 är start i fas 2). Skulle du ha ett nedslag i Fas 1 men vara osäker, 

bara rid på i Fas 2 så avbryter domaren dig om du inte var felfri.  

Tävlingsklasserna kräver minst två startande för att det ska bli en klass. Vi meddelar de anmälda 

om det blir för få, så de får chansen att byta klass eller rida höjden som CR.  

 

Välkomna önskar hoppsektionen! 

mailto:lindekullen@hotmail.com

