Proposition Dressyr SSFF
Lördagen den 6 april 2013 kl. 10.00 på Ängsgårdens stuteri, Hörby.

Domare: Agneta Silverstolpe
1. Tävlingen är öppen för medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska
Fjordhästföreningen samt inbjudna ekipage.
2. Sista anmälningsdag är söndagen den 24 mars kl. 22.00. Anmälan skall ske på
anmälningsblankett som finns på Södra Skånes Fjordhästförenings hemsida, denna skickas
via mail till Marika Björk Carlberg, marika.bjork.c@home.se eller post till Marika Björk Carlberg,
Körsbärsvägen 5, 277 31 Kivik. Vid frågor, ring Anna Mattsson på tel. 0704-099839 eller Marika
Björk Carlberg på 0414 - 703 80 eller 0702 – 911720. Vid anmälan är det obligatoriskt att ange
en funktionärsuppgift. Uppgifterna kommer att fördelas så att de inte stör ritterna.
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. 80kr/klass betalas i samband med anmälan till SSFFs bankgiro 5472-9215. Glöm
ej att ange vad betalningen avser, häst, ryttare, datum, tävlingsplats och klasser! För inbjudna
ekipage (som ej tillhör en SFF-ansluten lokalförening) är anm. Avg. 100 kr/klass.
5. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser 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 kräver.
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.
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Välkomna!
Vägbeskrivning: Kör från rondellen i Hörby på väg 13 norrut mot Höör. Ca 2 km från
rondellen finns det en liten skogsväg till vänster där det står en pytteliten skylt med en
vit häst och ordet REIS under. Vi sätter ut den gula fjordhästskylten också. Följ vägen
och håll vänster när den delar sig tills du kommer till en stor gård. Kör till höger och runt
stallet så ser du ridhuset.

Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/9nQyt
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