Proposition för AHIS Sommar-Online Körning
Onlinekörningen är öppen för AHIS medlemmar 2021 med arabiska fullblod/arabpartbreed.
Körningen kommer att pågå mellan 26 juli - 15 augusti.
Klass Dressyr Lätt B 2020 alt Dressyr Lätt A 2020
Domare: Therese Blomberg
Grenledare: Helena Engström
Sammankallande online-eventet: Sanna Sjöström, sannasjostromss@hotmail.se
Anmälan
Skicka din anmälan till Helena på info@helenaengstrom.se. Din anmälan skall innehålla Ditt namn,
Din adress, Hästens namn, Ras, Ålder och Vilken klass.
Din film kan komma att slumpas ut och läggas upp på AHIS Facebook sida, vill du inte detta kom
då ihåg att skriva det i din anmälan.
Kostnad
AHIS medlemskap 2020 150:Varje dressyrprogram 250 :Vid godkänt program får man clearroundrosett på posten efter att tävlingen är avslutad och alla
resultat sammanställda.
Betalning görs via Swish på 123 634 8932 eller AHIS BG 5715-7174 . Betalning ska vara gjord för
att filmen ska bedömas. Ange vid betalning ryttarens och hästens namn, antal klasser och avsluta
med stora bokstaven K för att vi ska veta att betalningen gäller körning. Ex. Ryttare Häst 1K.
Medlemskap betalas separat enligt: https://ahis.se/omahis/medlem.html
Regler
- Dressyren döms som en Clear Round
- Filmen ska skickas in mellan 26 juli - 15 augusti. Filmer inskickade senare kommer inte med
- Tävlingsledaren samt domaren har rätt att diskvalificera ekipage om dessa bedömer att filmen är
otillräcklig att bedöma.
- All utrustning och klädsel ska vara enligt TR för körning
- Man får absolut inte redigera filmen på något sätt
När det är dags för att filma ritten, tänk på detta:
- Filma från C
- Zooma så att ekipaget syns tydligt
- Hitta någon som kan hjälpa dig att filma
- Filma INTE i motljus
- Endast ett ekipage i filmen
- Endast ett ekipage på banan
- Viktigt att vara stadig på hand när man filmar
Vart skickar jag filmen/filmerna?
När du filmat klart skickar du filmen/filmerna via WeTransfer.com till info@helenaengstrom.se
Frågor ring grenledaren, Helena 0705943931
Lycka till!

