Proposition NordFjordkampen Dressyr 2016

Söndagen den 5 juni 2016 kl. 10.00 på Hästhagens ryttarförening, Billinge.
Domare: Gunilla Svensson

1. Arrangemanget är öppet för medlemmar i SSFF, FNH Skåne eller annan lokalförening
ansluten till Svenska Fjordhästföreningen eller Föreningen Nordsvenska hästen samt
inbjudna ekipage. För nordsvenskar gäller i år att icke medlemmar kan bli inbjudna en
gång för att prova på.
2. Sista anmälningsdag är söndagen den 22 maj kl. 24.00.
3. Anmälan för fjordhäst ska ske på elektroniskt anmälningsformulär som finns på Södra
Skånes Fjordhästförenings hemsida, www.sodraskanesfjordhast.se/anmalan (tar nån
sekund att ladda sidan). Vid frågor, kontakta Marie Svensson på mariew__@hotmail.com
(obs, dubbla understreck innan @), 0733-269526
4. Anmälan för nordsvensk ska ske till Eleonor Kier på eleonor.kier@hotmail.se eller
Eleonor Kier Marietorpsvägen 130 298 33 Tollarp. Vid frågor kontakta Eleonor Kier på
0709-600821.
5. Vid anmälan är det obligatoriskt att ange en funktionärsuppgift. Uppgiften kan lämnas
över till medhjälpare. 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!
6. Vi är i behov av fler funktionärer än deltagarna själva, anmäl gärna ditt intresse till
någon av arrangörena ovan. Fler funktionärer minskar även arbetsuppgifterna för
ryttarna.
7. Vi följer Svenska Ridsportförbundets TR för storhäst. Varje häst äger rätt att starta max 2
klasser, undantaget 4 årig häst som endast får göra en start.
8. Anm. avg. 90kr/klass betalas i samband med anmälan till SSFFs bankgiro 5472-9215
eller FNH Skånes plusgiro 82 06 56-7. Glöm ej att ange vad betalningen avser; häst,
ryttare, datum, plats och klasser! För inbjudna ekipage (som ej tillhör en SFF/FNHansluten lokalförening) är anm. avg. 110 kr/klass. Anmälningsavgift ska betalas senast
sista anmälningsdag. Sker ej detta kommer efteranmälningsavgift att tas ut.
9. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid. Vid sjukdom eller skada krävs
läkar- eller veterinärintyg inom 3 veckor efter tävlingstillfället för att
anmälningsavgiften ska betalas tillbaka.
10. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser enligt TR. Under dagen koras dagens bästa
nordsvensk resp fjordhäst som startar i NordFjordkampen, klass 3. Vinnaren tar hem
Nordfjordkampen individuellt och bäst i rasen går till bästa placerade av motsatt ras,
dessa erhåller hederspris. Äran att ta hem Nordfjordkampen går till samtliga ekipage i
den mest framgångsrika rasen. Resultatet räknas ut med hjälp av de fem bästa ekipagens
resultat i klass 3 inom respektive ras.
11. Arrangemanget räknas som uttagning till Fjordhäst SM 2016 för medlemmar i SSFF.
12. Arrangemanget hålls utomhus på grus, framridning på grus.
13. Häst ska bära synlig nummerlapp, hästens nummer anges i startlistan (OBS inte
startnumret i klassen).
14. Startlistor publiceras på SSFFs och FNH Skånes hemsidor ca 1 vecka innan.
15. SSFF och FNH Skåne förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget eller ändra i
propositionen om förhållandena kräver.
16. SSFF och FNH Skåne fråntar sig allt ansvar för ev olycka i samband med arrangemanget
och färd till och från platsen.
17. Klasser:
1. Dressyr Lätt D:4 2011. CR-bedömning 55%. Lättridning tillåten. Ledare tillåten
för barn.
2. Dressyr Lätt C:2 2015.

3. Dressyr Lätt B:1 2015. Uttagningsklass SSFF – SM allround
4. Dressyr Lätt A:1 2007. Uttagningsklass SSFF - SM dressyr.

Välkomna!

Vägbeskrivning
via:

Från Malmö/Lund.
Kör E22 mot Kalmar. I Gårdstånga tar du av mot Eslöv, väg 113. Kör rakt fram i första
cirkulationsplatsen i Eslöv (du har Statoil och McDonalds till vänster). I nästa cirkulationsplats, ta
höger mot Höör, väg 113. Kör ca 11 km till Hasslebro där du svänger vänster in på väg 13 mot
Röstånga/Ängelholm. Följ vägen ca 5 km till Billinge. I första fyrvägskorsningen (rondell i mitten)
tar du vänster. Efter ett par hundra meter ser du ridhuset till vänster.
Från Ängelholm.
Följ väg 13 mot Höör. Ca 5 km efter Röstånga kommer du till Billinge. Kör genom Billinge tills du
kommer till en fyrvägskorsning med rondell i mitten, där tar du höger och kör ett par hundra
meter så har du ridhuset till vänster.
Från Helsingborg.
Kör E4 norrut. Vid trafikplats Åstorp, ta väg 21 mot Hässleholm/Kristianstad. Efter 15 km, ta
höger mot Höör och följ väg 13 förbi Ljungbyhed och Röstånga. Kör genom Billinge tills du
kommer till en fyrvägskorsning (rondell i mitten) där du svänger höger. Efter ett par hundra
meter så har du ridhuset till vänster.
Från Landskrona.
Kör väg 17 till Eslöv. I första cirkulationsplatsen i Eslöv, sväng vänster mot Höör (väg 113). Kör ca
11 km till Hasslebro. Sväng vänster mot Röstånga/Ängelholm (väg 13). Kör 5 km till Billinge. I
första fyrvägskorsningen (rondell i mitten) svänger du vänster och kör ett par hundra meter så
har du ridhuset till vänster.
Från Ystad/Sjöbo.
Kör väg 13 via Hörby och Höör mot Eslöv. I Hasslebro, ta höger (följ väg 13) mot
Röstånga/Ängelholm. Kör 5 km till Billinge. I första fyrvägskorsningen (rondell i mitten) tar du
vänster och kör ett par hundra meter så har du ridhuset till vänster.
Från Kristianstad.
Kör E22 mot Malmö. I Hörby, ta väg 13 mot Höör. Följ väg 13 genom Höör mot Eslöv. I Hasslebro,
sväng höger (följ väg 13) mot Röstånga/Ängelholm. Kör 5 km till Billinge. I första
fyrvägskorsningen (rondell i mitten), sväng vänster och kör ett par hundra meter så har du
ridhuset till vänster.

