
Inbjudan till Hopptävling 

Lördagen den 15 november 2014  kl.13.00 vid Attusa Gård i St. Olof 

 

1. Tävlingen är öppen för medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska 

Fjordhästföreningen. 

 

2. Sista anmälningsdag är den 12 november kl. 20.00. Anmälan skall ske på 

anmälningsblankett som finns på Södra Skånes Fjordhästförenings hemsida. Denna skickas 

via post till Therese Andersson Onslunda 5605. 273 95 Tomelilla, eller via 

anmälningsformulär direkt på hemsidan: http://sodraskanesfjordhast.se/anmalan   

Förfrågningar till Therese Andersson 0706-217360 

 

3. Samtliga ryttare räknas som vuxna och SvRF TR:s bestämmelser för stor häst gäller i 

tillämpliga delar, med undantag för: 

- Ryttare 18 år och yngre, ska bära godkänd säkerhetsväst enligt TRIII Moment 370:2. 

- Ryttare över 18 år tillåts bära säkerhetsväst, alternativt ridväst. 

 

4. Anm avg 90 kr/klass, för klass 1 gäller 50kr/start. Betalas i samband med anmälan till 

SSFFs bank giro 5472-9215. Glöm ej att ange vad anmälan avser! 

 

5. I klass 1 clear roundrosett till felfria ritter, i övriga klasser rosetter till samtliga deltagare 

samt hederpris till placerade. 

 

6. Klass 3 och 4 räknas som uttagning inför Fjordhäst-SM 2013, men observera att detta 

enbart gäller ekipage som rider för SSFF. 

 

7. Efteranmälan mot dubbel avgift i mån av tid och plats. 

 

8. Arrangemanget äger rum inomhus i ridhus. 

 

9. Startlistor på SSFFs hemsida den 11/11. 

http://sodraskanesfjordhast.se/anmalan


 

10. Vid sjukdom eller skada krävs att läkar- eller veterinärintyg är SSFF tillhanda senast 3 

veckor efter arrangemanget, för att avgiften skall kunna betalas tillbaka. 

 

11. SSFF förbehåller sig rätten att ställa in, eller ändra i proposition om förhållandena så 

föranleda. 

 

12. SSFF fråntar sig allt ansvar för ev olyckstillbud i samband med arrangemanget och vid 

färd till eller från platsen. 

 

Klasser: 

 

1. Hoppning Lätt 10-60 cm Clear round. Anmälningsavgift: 50 kr/start. Omridning 20 kr. 

Ekipage väljer själv höjd, ingen tidtagning, ledare får användas. 

2 starter får göras av samma ekipage på samma höjd eller olika. Ange önskad 

höjd vid anmälan. 

Felfri första runda ger CR-rosett.  

2. Hoppning Lätt 70 cm bed A.0/A.0 i två faser 

3. Hoppning Lätt 80 cm bed A.0/A.0 i två faser.  

Uttagningsklass för ekipage som önskar delta som Allroundekipage på Fjord-SM 2015. 

 

4. Hoppning Lätt 90 cm bed A1:a. 

Uttagningsklass för den som önskar delta som i Hoppning 

på Fjord-SM 2015 

 

För vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m MH 9 IF 

eller www.attusagard.se 



 

Välkomna önskar Södra Skånes Fjordhästförenings hoppkommitté 

www.sodraskanesfjordhast.se 

 
 


