
 

Proposition,  Dressyrtävling SSFF
27 oktober 2012 kl. 10.00 på Ängsgårdens stuteri, Hörby

 

 

Domare: Eva Nilsson

1. Tävlingen är öppen för medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska
Fjordhästföreningen samt inbjudna ekipage från Ängsgården.

2. Sista anmälningsdag är söndagen den 14 oktober kl. 20.00. Anmälan skall ske på
anmälningsblankett som finns på Södra Skånes Fjordhästförenings hemsida, denna skickas
via mail till anna.s.mattsson@gmail.com eller post till Anna Mattsson, Högseröd 422, 240 33,
Löberöd. Förfrågan till densamma på tel. 0704-099839.

3. Svenska Ridsportförbundets TR gäller, varje häst äger rätt att starta max 2 klasser,
undantaget 4-årig häst som endast får göra en start.

4. Anm. avg. 80 kr/klass betalas i samband med anmälan till SSFFs bankgiro 5472-9215. Glöm
ej att ange vad betalningen avser, häst, ryttare, datum, tävlingsplats och klasser!

5. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser och plaketter enligt TR.

6. Tävlingen räknas också som uttagningstävling inför Fjord-SM 2013, se mer info under
Klasser. Gäller SSFF:s ekipage.

7. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid.

8. Tävlingen hålls i ridhus, framridning ute på grus.

9. Startlistor publiceras på SSFFs hemsida ca 1 vecka innan.

10. SSFF förbehåller sig rätten att ställa in, eller ändra i propositionen om förhållandena så
föranleda.

11. SSFF fråntar sig allt ansvar för ev olycka i samband med arrangemanget och färd till och
från platsen.

 

Klasser:

1. Dressyr Lätt D:1 2011. Öppen för alla. Ledare tillåten för barn.

2. Dressyr Lätt C:1 2008. Öppen för alla.

3. Dressyr Lätt B:1 2006. Öppen för alla, uttagningsklass SSFF – SM allround

4. Dressyr Lätt A:1 2007. Öppen för alla, uttagningsklass SSFF - SM dressyr.

 

Vi behöver funktionärer för att det ska gå ihop. Anmäl till Anna Mattsson (se ovan) i samband
med anmälan. Ange önskemål om uppgift. Du kan även ange att du ställer upp som funktionär
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på annat SSFF-arrangemang, ange vilket. Det finns uppgifter även för icke-hästkunniga
supportar och de flesta funktionärer kan titta på tävlingen från första parkett!

Välkomna!
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