
AHIS Onlinetävling Hösten 2022
AHIS Online-event är tillbaka och vi erbjuder alla AHIS medlemmar 2022

online-ridning så att vi fortfarande har möjlighet att visa upp våra fantastiska
araber/partbreeds och deras mångsidighet!

Denna gång erbjuder vi även bedömning för ekipage utan medlemskap med
arabiska fullblod, partbreds eller hästar som inte är araber. Kostnaden för

dessa ritter är de som gäller för respektive gren men dessa ritter kommer inte
placeras i någon resultatlista eller tilldelas rosett, dessa erbjuds enbart

bedömning.

Vi kommer att erbjuda:

Dressyr 7/10 - 1/11
(LC:1, LB:1, LA:1, MSVC:1, MSVB:1, MSVA:1, övriga valfria program clear

round)

Hoppning 7/10 - 1/11
(Clear Round valfri höjd

Stilhoppning 70cm - 80cm - 90 cm)

Western 7/10 - 1/11
(W.Horsemanship utan railwork D-C-B

Ranch Riding D-C-B
Western Riding D-C-B

Reining D-C
Trail D - C - B

Trail in Hand D - C - B
Showmanship at Halter D - C - B)

Timed Events 7/10 - 1/11
(Barrel Race D

Pole Bending D)

Working Equitation 7/10 - 1/11
(LB:1 teknik/speed)

Sista anmälningsdag för respektive gren 1/11 2022.

Hoppning, Dressyr och Working Equitation döms enligt Svenska



Ridsportförbundets reglemente, inga resultat kommer att rapporteras.
Western och Timed Events döms enligt WRAS, inga resultat kommer att

rapporteras.

Resultat, bedömningar och rosetter kommer att skickas ut efter att tävlingen
är avslutad och allt har sammanställts.

Hur detta upplägg kommer att gå till:
Är du inte medlem i AHIS 2022 gå in på hemsidan och sök medlemskap.

https://ahis.se/omahis/medlem.html
OBS! Du som vill tävla din arab/partbred i onlinetävlingen måste ha

medlemskap för att placeras i resultatlistor. Inget medlemskap resulterar i
enbart bedömning.

Du väljer vilken eller vilka grenar du vill rida.
Respektive gren kommer ut med en egen propp med mer info gällande just
den grenen, 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 eller sammankallande:

Dressyr -
frida.engblom11@gmail.com

Hoppning -
elin.husborn@hotmail.com



Western -
Elin_shamali@hotmail.com

Fartgrenar -
Anna_wenner@hotmail.com

Working Equitation -
Carro.pont@stallcrescam.se

Sammankallande för grenledarna -
sannasjostromss@hotmail.se


