SSFF inbjuder till PRECISIONSKÖRNING lördagen den 30 maj 2015
Plats: Fågeltofta
1. Öppen för medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska
Fjordhästföreningen samt inbjudna ekipage.
2. Sista anmälningsdag den söndagen den 17 maj kl. 18.00. Ange vagnsbredd vid
anmälan. Anmälan kan ske på elektroniskt anmälningsformulär som finns på Södra
Skånes Fjordhästförenings hemsida, http://sodraskanesfjordhast.se/anmalan (tar någon
sekund att ladda sidan) eller via mail asa.nelin@telia.com. Förfrågan tel 0708-385837.
Det är obligatoriskt att ange en funktionärsuppgift för att din anmälan ska vara giltig.
Vi behöver banpersonal samt någon som är domaren behjälplig
3. Vi följer Svenska Ridsportförbundets TR för stor häst, varje häst äger rätt att starta
max 2 klasser. Obligatoriskt att bära hjälm av både kusk och groom. Förkläde och pisk
obligatoriskt för kusken. Handskar är obligatoriskt för både kusk och groom.
4. Anmälningsavgift 50 kr i klass 1 och 80 kr i klass 2 och 3, betalas i samband med
anmälan till SSFFs bankgiro 5472-9215. Glöm ej att ange vad betalningen avser; häst,
kusk, datum, plats och klasser.
5. För inbjudna ekipage (som ej tillhör en SFF-ansluten lokalförening) är anmälnings
avgiften 100 kr/klass.
6. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid.
7. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser enligt TR
8. Klass 2 räknas också som uttagningstillfälle inför fjordhästarnas SM 2015, se mer info
under Klasser. Gäller SSFF:s ekipage.
9. Vi kör på gräsplanen. Gemensam Banbyggning klockan 10.00 Bangenomgång och
första start därefter.
10. Startlistor publiceras på SSFFs hemsida ca 1 vecka innan.
11. SSFF förbehåller sig rätten att ställa in, eller ändra i propositionen om förhållandena
kräver.
12. SSFF fråntar sig allt ansvar för ev olycka i samband med arrangemanget och färd till
och från platsen. Endast egen försäkring gäller.
13. Klasser:
1. Lätt klass - vagnens spårvidd +40 cm bedömning Clear round, för ny startavgift –
ny runda (du får starta utom tävlan om du hellre vill det, och du får ha groom som
hjälper dej om du är ny kusk).
2. Lätt klass – vagnens spårvidd +30 cm bedömning A:0 två gånger. dvs. två
grundomgångar som summeras (Gäller som uttagning till SM 2015).
3. MSV klass + 20 cm bedömning A:0.
14. Vi försöker hjälpas åt med lån vagn och hjälp av groom, hör av dig till Åsa Nelin ( se
punkt 2) om du behöver hjälp så försöker vi lösa detta.
Välkomna! Önskar Körkommittén
från Tomelillahållet
http://kartor.eniro.se/m/Hzs7L
från Kristianstad/Brösarpshållet
http://kartor.eniro.se/m/VxOfr

