
Inbjudan 
till 

Hardemo HästKlubbs 
2017 års 

Klubbmästerskap i Hoppning 
Hos familjen Henrysson i Eneby 

Söndagen 30 september kl 11.00 
 
Klasser: 
Dispens Klubbmästerskap = Öppen för dem som ännu inte tävlat lokal hoppning, häst eller ryttare. 
Hopp at hand är för dem som vill hoppa en bana med hästen och springa bredvid, nästan som agillity. 
 
Klass 1: 20 cm(Bom) Clear Round 
Klass 2: Hopp at hand CR 30cm 
Klass 3: 30 cm Clear Round 
Klass 4: Hopp at hand KM 40cm 
Klass 5: 50 cm Clear Round 
Klass 6: 70 cm Clear Round  
Klass 7: 30, 50 eller 70 cm Junior-KM Dispens (Som junior räknas man t o m det år man fyller 20 år) 
Klass 8: 50 cm Senior-KM Dispens 
Klass 9: LD + 5 cm Junior Klubbmästerskap (Som junior räknas man t o m det år man fyller 20 år) 
Klass 10: LD + 5 cm (95 cm) Senior Klubbmästerskap 
 
Startavgift: 
Clear Rond: 50 kr 
Om rosett önskas köpa vid felfri runda: 20 kr, betalas på plats 
Omstart: 20 kr, betalas på plats 
Klubbmästerskap: 80 kr 
Icke medlemmar välkomna att starta i CR klasserna mot dubbel avgift. 
 
Prisutdelning på årsmötet. 
Minst två startande i en KM-klass för att det ska bli något KM. Gäller även dispens KM 
 
Gemensam Banbyggnad 29/9 kl 18.30 och bangenomgång direkt efter den blir klar. 
 

Domare Maria Johansson 
 
Övrigt gäller ridväst för de under 18, helst även för äldre! 
 

Startavgiften betalas i förväg på HHK`s Bg 420-6553 senast 24 september. Efteranmälan mot 
dubbel avgift 
Ange häst, ryttare, klass, ponnykategori,  junior/senior och ev. höjd på inbetalningskort och via 
mail till hhkstyrelse@gmail.com 
Medlemsavgift :Familj: 175 kr, Senior: 100 kr, Junior: 50 kr. (HHK`s Bg 420-6553) 
 

Klubbmästerskapet öppet endast för Hardemo HästKlubbs medlemmar och tänk på att det inte 
finns några försäkringar, utan ni måste själva se till att ni har en olycksfallsförsäkring om 
olyckan skulle vara framme. 

Välkomna 


