
Proposition för KLUBBMÄSTERSKAP 2015 
 

för Södra Skånes Fjordhästförening 
 

 19 september kl 10.00 i Fågeltofta 
 

1. Arrangemanget är öppet för: 

- Medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska Fjordhästföreningen. 

- Inbjudna ekipage.  

Medlem i annan lokalförening än SSFF kan bli placerad men äger inte rätt till mästerskapstitel 

eller inteckning i SSFF:s vandringspriser. 

2. Gemensamma bestämmelser för arrangemang inom SSFF gällande starter, klädsel mm, se 

hemsidan www.sodraskanesfjordhast.se. Obs! Uppdaterade under 2015! 

3. Samtliga startande kommer att erhålla en funktionärsuppgift. Denna kan överlåtas till 

medhjälpare.  

4. Tävlingsplatsen är Fågeltofta, Tomelilla. Vägbeskrivning se hemsidan. 

Tävlingen hålls i ridhus (dressyr), utomhus på grus (hoppning) och på gräs (körning). 

Banornas användning kan komma att ändras om väderförhållandena kräver.  

5. Anmälan sker på elektroniskt anmälningsformulär som finns på 

www.sodraskanesfjordhast.se/anmalan (tar en stund att ladda) eller till Marina Nelin, 

Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, marinanelin@gmail.com, 076-216 70 29.  

6. Ordinarie anmälan utgår 2015-09-04 kl 20.00. 

Därefter efteranmälan i mån av tid och plats mot efteranmälningsavgift. 

Ordinarie anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift räknas som återtagen. Ny anmälan 

därefter = efteranmälan. 

7. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan till SSFF:s BG 5472-9215. Ange namn, 

klass och datum.  

8. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser enligt TR. 

Under dagen koras klubbmästare i dressyr, hoppning, körning och lilla allrounden.  

9. Startlista samt ryttarmeddelande kommer att publiceras på www.sodraskanesfjordhast.se ca 

en vecka innan.  

10. Tävlingsledare: Marie Svensson mariew__@hotmail.com, 0733-269526 

Kontaktperson dressyr: Anna Mattsson anna.s.mattsson@gmail.com 0704-099839  

Kontaktperson hoppning: Amanda Engsmar, amanda@engsmar.se, 0709-141100 

Kontaktperson körning: Åsa Nelin asa.nelin@telia.com, 0708-385837 

Resultatansvarig: Anna Mattsson anna.s.mattsson@gmail.com 0704-099839 

Dressyrdomare: Marie Laritz 

Hopp- och precisionsdomare: Nils-Erik Hansson 

 

Klasser: 

10.00  1. Dressyr LC:2 2015     
d.e 2. Dressyr Klubbmästerskap LB:1 2015   

 
Gemensam banbyggnad hoppning 
d.e 3. Hoppning, Lätt 10-70 cm, bed. A   

Ekipage väljer själv höjd, ange höjd vid anmälan, ledare får användas. 
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4. Hoppning, Klubbmästerskap, Lätt 80 cm bed. A1a  

 
Gemensam banbyggnad precision 
d.e 5. Precisionskörning, Debutant – vagnens spårvidd + 40 cm   

Bedömning Clear Round. Två starter får göras av samma ekipage mot ny startavgift. 
  

6. Precisionskörning, Klubbmästerskap, Lätt klass – vagnens spårvidd + 30 cm. 
Bedömning A:0 två gånger, dvs två grundomgångar som summeras  
SM- kval till 2016.    

 
7. Lilla Allrounden.      
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. 

 
 
Anm.avgift:  För medlemmar i SFF: 

85 kr/klass för klass, 1, 2, 4 och 5. 
 60 kr/klass för klass med bedömning Clear Round/Bed A, klass 3 och 5. 
 250 kr för klass 7, Lilla Allrounden.  
 

För icke medlemmar i SFF/inbjudna ekipage 
100 kr/klass för klass 1, 2, 4, och 5.  
80 kr/klass för klass 3 och 5 
300 kr för klass 7, Lilla Allrounden) 
 
Efteranmälan: +50 kr/klass (100 kr för Lilla Allrounden). 

 
 

 
 

Välkomna, önskar Södra Skånes Fjordhästförenings tävlingskommittéer! 
 


