Ungdomspriset
I år har vi äran att få dela ut ett pris till våra fyra bäst placerade ungdomar. Det är en ridlägerhelg, fredag till söndag den 18, 19 och 20 augusti med gratis boende, mat, stallplats och tränare.
I varje pris ingår:
 En campingstuga för 4 personer, det betyder att mamma, pappa eller annan vuxen kan följa med 		
utan att boendet kostar något extra
 Tre mål mat om dagen. Föräldrar och syskon får äta till subventionerade priser
 Uppstallning i uteboxar eller hagar (välj själv), fredag – söndag
 Möjlighet att låta hästen gå i hage del av dag
 Träning på arenan för etablerade tränare, lördag och söndag
 Fri entré till parken High Chaparral för alla i stugan. En guidad rundtur läggs in någon av dagarna
Även en sen ridtur inne i parken på era egna hästar kan ingå om det finns intresse
 Teori
 Ridning på Nature Trailbanan
Regler för att kunna vinna ungdomspriset:
Poängberäkning: ungdomarna tävlar bara mot varandra i respektive klasser. Exempel: ”Göte Borg” med
hästen ”Håppla Pålle” kommer på fjärde plats i grenen Dummy Roping. Han är, trots sin fjärdeplats,
den bäst placerade ungdomsryttaren i klassen, detta ger honom 15 poäng.
På sjunde plats kommer ”Axe Valla” med sin häst ”Tra Va Re”. Hon är näst bäst av alla ungdomar i klassen
vilket ger henne 13 poäng.
Poängskalan är enligt följande: 15 – 13 – 11 – 9, 8, 7, 6, 5….1p. Beroende på hur många ungdomar som
ställer upp i samma klass delas poäng ut ner till 1 poäng. Skulle klassen bara innehålla en ungdom får
denne full poäng (15p) om den gjort en godkänd ritt.
Detta system gör att man kan tävla mot varandra oavsett vilken gren man rider.
Vi kommer göra allt för att alla ungdomar ska få rida så mycket som möjligt under meetinget och i år
har vi därför flyttat ett par grenar från stora arenan in på området. Då kan vi plocka in flera startande
i varje klass.
Specificerad information om boende, mat och träning mm, kommer i separat brev till vinnarna.

Vi önskar alla ungdomar stort lycka till

