Ridsportens kungsgren lockar
rekordmanga deltagare
Det blir hastar av alia former
och farger f ran rikets alia
horn da Nykarleby ridklubb
staller till med masterskap
i helgen.

Helgens falttavlan i ett notskal
• FalttavLan bestar av tre delmoment: dressyr, banhoppning och en
terrangdel.
1 Terrangdelen ar den mest utmanande och banan ser lite olika ut
beroende pa tavlingsklass.
1 Totalt finns det sex tavlingsklasser: hobby, debutant, ponnyer, finnhast, region latt och lattklass.
I Under helgens tavlingar rids fem klasser; hobby-, debutant-, latt
ponny-, latt finnhast- och bppen lattklass.
1 Regionmasterskapen halls inom klasserna ponnyer, juniorer och
finnhast.
I FM-tavlingarna rids pa lattniva.

NYKARLEBY

-Det bar aret ar det 117 ekipage
som startar, fbrra aret var det
dryga 70. Jag tror det betyder att
vi fatt ett bra rykte som arrangbrer, sager Carina Bjbrkman som
ar med och ordnar Nykarleby
ridklubbs, NURK, nationella
falttavlingar for tredje aret i rad.
Falttavlan bestar av tre delmoment; dressyr, banhoppning och
en terrangdel. Sporten ar utmanande for hasten och da'rfbr delar man upp tavlingsmomenten
pa tva dagar.
-Alia hastar maste genomga
en veterinargranskning efter
hoppdelen den fbrsta dagen. Har
hasten den minsta tillskrymmelse till skada far den inte starta i
terrangdelen, sager Bjbrkman.
Nytt for i ar ar lagtavlingen. Ett
lag bestar av 3-4 ekipage varav de

klass man tavlar i. Men i vilket
fall som heist ar den en snabb
historia
-Tempot i hbgsta klassen ar
490 m/min. Man far inte vara for
snabb heller, da blir det avdrag,
sager Svarvar.
Laura Erkkola fran NURK
kommer att starta med sin hast
Armani.
- Det ar forsta gangen Armani
tavlar, sa vi startar i hobbyklassen. Det roligaste ar att vara med
och tavla. Jag tror faktiskt min
varsta konkurrent ar tjejen som
rider min andra hast, hon ar jatteduktig, sager Erkkola.

Ryttarna far bekanta sig med banan fore tavlingarna, men inte provrida den med sin tavlingshast. Laura ErkkoLa med sin hast Sabria.
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tre basta resultaten raknas ihop.
Hittills ar det nio lag som anmalt
sig. NURK har givetvis ett eget,
det enda laget som representerar
Osterbotten.
-Vi ar den enda ridklubb har
i regionen som har egen terrang-

bana, men jag tror att intresset
for ridsport over lag har bkat
Falttavlan ar ridsportens kungsgren, den innehaller alia moment, sager Anna Svarvar som
fungerar som resultatansvarig.
Tavlingarna lockar deltagare

fran hela landet. Hela 83 ga'stande hastar ar i behov av boxplats pa NURKs omrade under
helgen. Plus att vissa deltagare
hyrt in sig i stall i narheten, och
sa kommer parkeringen att vara
full av hastbussar och slap.
-Vi har hyrt provisoriska
dagsboxar fran ryttarforbundet
men de rackte anda inte till, sager Bjorkman.
Bjorkman har varit ansvarig

for terrangbanan, sett till hinder,
underlag och rojt gras. Planeringen bbrjade redan i hostas.
Kvallen fore tavlingarna far ryttarna bekanta sig med hinderbanan. Till fots, utan hast.
En bra bana ar inbjudande med
trygga hinder och varierande terrang, sager Bjbrkman.
Sjalva banan bestar av olika
antal hinder beroende pa vilken
I
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Se mera om tavlingen pa
Osterbotten idag.

