AHIS Online-event 2021
Äntligen är AHIS Online-event tillbaka och vi erbjuder alla AHIS medlemmar 2021
online-ridning så att vi fortfarande har möjlighet att visa upp våra fantastiska
araber/partbreeds och deras mångsidighet!
Man behöver inte packa bilen och släpet med alla sina prylar, man behöver heller inte
åka land och rike runt utan det enda man behöver göra är att leta upp en lämplig
ridbana och en snäll medhjälpare som kan filma sin ritt!

Vi kommer att erbjuda:
Hoppning 12/4 - 9/5
(70cm, 80cm, 90cm, 1m, 1.10m)

Dressyr 12/4 - 9/5
(Valfri klass upp tom Msv:A. samt träningstillfälle för FEI Intermediaire I & Prix S:t Georges)

Körning 12/4 - 9/5
(Dressyr, valfri lätt klass)

Working Equitation 19/4 - 9/5
(Teknik och Speed L:C - L:B)

Western 12/4 - 9/5
( W.Horsemanship utan railwork D-C-B

Ranch Riding D-C-B
Western Riding D-C-B
Reining D-C)

Hoppning, dressyr, körning och working equitation går under Svenska
Ridsportförbundet. Hoppning, körning och WE erbjuds som clear round och dressyren
rids som digital tävling i klasserna LC:1, LB:1, LA:1, MSVC:1, MSVB:1 och MSVA:1,
resterande klasser rids som clear round. FEI Intermediaire I & Prix S:t Georges erbjuds
som träning med kommentarer av domaren pga FEI´s restriktioner gällande digitala
tävlingar.
Western har ett eget förbund, WRAS, med andra bestämmelser och i dessa grenar blir
man placerad men det rapporteras inte till WRAS.

Hur detta upplägg kommer att gå till:
Är du inte medlem i AHIS 2021 gå in på hemsidan och sök medlemskap.
https://ahis.se/omahis/medlem.html
Du väljer vilken eller vilka grenar du vill rida.
Respektive gren kommer ut med en egen propp med mer info gällande just den grenen,
datum, hur man anmäler sig, kontaktperson, klasser, bedömning, mm.

Kostnad:
Medlemsavgift till AHIS
Kostnad för resp. gren/klass man ställer upp i

När det är dags för att filma ritten, tänk på detta:
- Hitta någon som kan hjälpa dig att filma
- Filmaren placerar sig på utmarkerad plats på banan.
- Filma INTE i motljus
- Endast ett ekipage i filmen
- Endast ett ekipage på banan
- Bildkvaliten är viktigare än ljudkvaliten
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.

För frågor, kontakta resp. grenledare:
Dressyr frida.engblom11@gmail.com
Hoppning sannasjostromss@hotmail.se
Körning info@helenaengstrom.se
Working Equitation Carro.pont@stallcrescam.se
Western -

martinakarlzzon@gmail.com

