Proposition för NordFjordKampen Dressyr 2013
Lördagen den 25 maj vid Gärds Ryttarförenings anläggning i N. Åsum kl 10.00
Ett samarrangemang mellan FNH-Föreningen Nordsvenska Hästen i Skåne och SSFF-Södra
Skånes Fjordhästförening

Domare: Anette Fajerson
1. Renrasiga fjordhästar och nordsvenskar äger rätt att delta, hästägaren skall vara medlem i
FNH eller lokalförening tillhörande Svenska Fjordhästföreningen. Inbjudna övriga kallblod
deltar utom tävlan.
2. Sista anmälningsdag är den 13/5 kl 20.00.
Anmälan för Nordsvenskar ska göras på anmälningsblankett som finns på www.fnhskane.se
eller kontakta Marianne. Anmälan skickas via post till: Marianne Kilåker, G Mossev 60, 275 72
Lövestad eller e-post: marianne.kilaker@hotmail.com
Anmälan för Fjordhästar görs till Petra Nilsson på anmälningsblankett för tävlingar som finns
på www.sodraskanesfjordhast.se under Tävlingsregler och mailas till
nilsson041542062@ostraby.se, eller per post till Petra Nilsson, Sniberup 9354, 242 97 Hörby.
För att arrangemanget ska kunna genomföras måste alla startande (kan överlåtas till
medhjälpare) genomföra en funktionärsuppgift. Uppgiften kommer inte att störa den egna ritten
och kan vara tex att hjälpa till att ställa i ordning innan, städa undan efter eller ha en
medhjälpare som sköter insläppet en stund. Ange önskad uppgift vid anmälan!
Förfrågan på telefon kan göras till:
Nordsvenskar: Marianne Kilåker 070-51 53 744
Fjordhästar:Petra Nilsson 0706-546188, Anna Mattsson 070-40 99 839
3. Svenska Ridsportföreningens TR gäller i tillämpliga delar. Varje häst äger rätt att starta max
2 klasser, undantaget 4 årig häst som endast får göra en start.
4. Anmälningsavgift 80:-/klass betalas senast sista anmälningsdag till
Nordsvenskar: FNH Skånes plusgiro 82 06 56-7, glöm ej att ange vad anmälan avser!
Fjordhästar: SSFF bg.nr 5472-9215, ange tävling, datum, ryttare, häst och klasser.
5. Rosetter till samtliga deltagare, priser enligt TR. Under dagen koras dagens bästa
nordsvensk resp fjordhäst som startar i klass 3! Segerschabrak till dessa! Vandringspris
utdelas till den mest framgångsrika rasen (vi räknar på de fem bästa ekipagen inom resp ras i
klass 3).
6. Arrangemanget räknas också som uttagningstävling inför Fjordhäst-SM 2013. Gäller SSFFs
ekipage.
7. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid.
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8. Arrangemanget äger rum utomhus på grusbana, framridning på grus. Vid många starter rids
klasserna eventuellt parallellt på 2 banor, med 2 domare. Häst ska bära synlig nummerlapp.
9. Startlistor och funktionärslistor publiceras på www.fnhskane.se och
www.sodraskanesfjordhast.se ca 1 vecka innan.
10. Enklare servering på platsen.
11. FNH Skåne och SSFF förbehåller sig rätten att ställa in, eller ändra i proposition om
förhållandena så föranleda.
12. FNH Skåne och SSFF fråntar sig allt ansvar för ev olycka i samband med arrangemanget
och vid färd till och från platsen.
Vid sjukdom eller skada krävs läkar- eller veterinärintyg inom 3 veckor efter tävlingstillfället för
att anmälningsavgiften ska betalas tillbaka.

Klasser:
1. Dressyr Lätt D:4 2011
Öppen för alla. Lättridning tillåten. Ledare tillåten för barn.
2. Dressyr Lätt C:1 2008
Öppen för alla
3. Dressyr Lätt B:1 2006
NORDFJORDKAMPEN
Öppen för SSSF och FNH, samt uttagningsklass SSFF – Allround
Dagens bästa ekipage inom respektive ras koras
4. Dressyr Lätt A:1 2007
Öppen för alla, samt uttagningsklass SSFF - SM Dressyr.
Välkomna!
Dressyrkommittéerna i FNH Skåne och SSFF

Vägbeskrivning:
Om du kör via:
Hässleholm
Kör mot Kristianstad. Tag avfart "Norra Åsum". Sväng höger uppe i avfarten. Följ vägen ca 3
km. och sväng sedan höger igen mot Norra Åsum och Gärds Köpinge. Förbi kyrkan, följ vägen.
Efter 1 km syns ridhuset på vänster sida. Utebanan ligger en liten bit längre fram till höger.
Hörby
Kör igenom Tollarp mot Kristianstad. I Nöbbelöv, sväng höger mot Åhus (du har då bränneriet
på din högra sida). Vägen slingrar sig lite, men följ hela tiden skyltarna mot Kristianstad. Efter
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ca 5 km. har du utebanan till vänster och ridhuset till höger lite längre fram.
Degeberga
Kör mot Kristianstad. Sväng upp på E22 i Nöbbelöv. Tag nästa väg till höger mot Åhus (du har
då bränneriet på din högra sida). Vägen slingrar sig lite, men följ hela tiden skyltarna mot
Kristianstad. Efter ca 5 km. har du utebanan till vänster och ridhuset till höger lite längre fram.
Bromölla
Kör E22 mot Kristianstad. Tag avfart "Norra Åsum". Sväng vänster upp i avfarten. Följ vägen ca
3 km. och sväng sedan höger mot Norra Åsum och Gärds Köpinge. Följ vägen. Efter 1 km.
passera ridhuset på vänster sida. Utebanan ligger en liten bit längre fram till höger.
Åhus
Kör mot Norra Åsum. Efter en dryg mil, sväng vänster mot Gärds Köpinge. Följ vägen och tag
sedan höger i rondellen. Efter någon km. har du utebanan till vänster och ridhuset till höger lite
längre fram.
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