
KLUBBMÄSTERSKAP 2014 
 

För Södra Skånes Fjordhästförening 
 

Den 31 augusti i Fågeltofta 
 

Dressyrdomare: Nils Hansson  
 

1. Klubbmästerskapet är öppet endast för SSFF:s medlemmar. Medlem i annan 
lokalförening deltager i mån av plats och äger inte rätt till mästerskapstitel eller 
inteckning i SSFF:s vandringspriser. 

2. Sista anmälningsdag är den 17 augusti kl 18.00 och anmälan sker på 
anmälningsblankett som finns på SSFF:s hemsida. Anmälan skickas till: Marina Nelin, 
Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, marinanelin@gmail.com, 076-216 70 29. Förfrågan 
till Therese Andersson, 0706-217360 eller Anna Mattsson 0704-099839. Inbetalning 
ska ske i samband med anmälan, senast sista anmälningsdag.  

3. Svenska Ridsportförbundets TR gäller i tillämpliga delar, dock är tävlingen endast 
öppen för rasrena fjordhästar och häst får endast göra två starter under dagen, med 
undantag för: 
- Deltagare i Lilla Allrounden, som tillåts starta tre starter under dagen. Se nedan. 
- 4-årig häst som endast får göra en start i dressyr. 

4. Samtliga ryttare/kuskar räknas som vuxna, och TR:s bestämmelser för stor häst gäller, 
med undantag för: 
- I klass 3 och 4, hoppning, ska ryttare 18 år och yngre, bära godkänd säkerhetsväst 
enligt TRIII Moment 370:2. 
- Ryttare över 18 år tillåts bära säkerhetsväst, alternativt ridväst. 

5. Anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan, senast den 17 augusti till 
SSFFs bank giro 5472-9215. Glöm ej att ange datum häst, ryttare/kusk samt klass! 

6. Efteranmälan mot ordinarie startavgift + 50 kr/klass i mån av tid och plats. 
7. Dressyren går inomhus i ridhus, hoppningen utomhus på grusbana och körningen 

utomhus på gräsplan.  
8. Startlistor publiceras ca en vecka innan på SSFF:s hemsida.  
9. Domare dressyr: Nils Hansson. Domare hoppning och precision: Nils-Erik Hansson.  
10. Vid sjukdom eller skada krävs läkar- eller veterinärintyg inom 3 veckor efter 

arrangemanget för att anmälningsavgiften ska betalas tillbaka. 
11. SSFF förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget eller ändra i propositionen om 

förhållandena så föranleda.  
12. SSFF fråntar sig allt ansvar för olyckor i samband med arrangemanget eller vid färd 

till och från detsamma. 
13. Ingen uppklassning gäller, alla deltar på samma villkor. 
14. Funktionärsplikt för deltagande ryttare/kuskar. Ange önskemål om uppdrag vid 

anmälan. Kan överlåtas till medhjälpare. Vid frågor eller om du som publik vill vara 
funktionär kontakta Anna Mattsson, 0704-099839, för vidare info. 

 
Klasser: 

1. Dressyr, LC:1 2008.     80 kr 
 

2. Dressyr, Klubbmästerskap, LB:1 2006.    80 kr 
 

3. Hoppning, Lätt 10-70 cm, bed. A.    50 kr/start. 



Ekipage väljer själv höjd, ange höjd vid anmälan, ledare får användas. 
Två starter får göras av samma ekipage mot ny startavgift. 
 

4. Hoppning, Klubbmästerskap, Lätt 80 cm bed. A1a.   80 kr. 
 
 

5. Precisionskörning, Debutant – vagnens spårvidd + 40 cm   50 kr/start 
Bedömning Clear Round. Två starter får göras av samma ekipage mot ny 
startavgift. 

 
6. Precisionskörning, Klubbmästerskap, Lätt klass – vagnens spårvid + 30 cm  

Bedömning A:0 två gånger, dvs två grundomgångar som summeras  
Uttagningstillfälle inför SM 2015.   80 kr. 

 
7. Lilla Allrounden, se nedan.     240 kr. 

Lilla Allrounden består av: Dressyr LB:1, Hoppning 0,80 samt 
Precisionskörning Lätt klass – vagnens spårvidd + 30 cm med samma 
ryttare/kusk. Lilla Allrounden tillgodoräknas automatiskt i respektive KM-klass, 
extra deltagaravgift tas inte ut. Ekipage i Lilla Allrounden tillåts starta tre 
klasser under dagen. 

 
 

Välkomna önskar Södra Skånes Fjordhästförening 
 


