Proposition för hoppning - Södra Skånes Fjordhästförening
4/6 2017. Västerstad stable, Hörby.
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 att samla SMpoäng inom SSFF.
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. Samtliga
funktionärer deltar i ett lotteri som tack för hjälpen!
4. Tävlingsplatsen är Västerstad stable, Hörby. Tävlingen hålls utomhus på grus, framridning i ridhus.
5. Anmälan sker på elektroniskt anmälningsformulär som finns på www.sodraskanesfjordhast.se/anmalan (tar
en stund att ladda) vid eventuella tekniska problem, maila fullständiga uppgifter till Amanda Engsmar, mail
amanda@engsmar.se
6. Ordinarie anmälan utgår 2017-05-25. 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 ryttare, häst, klass och
datum.
8. Clearround rosett till de ekipage som är felfria i första rundan, hederspriser enligt TR i övriga klasser.
9. Startlista samt ryttarmeddelande kommer att publiceras på www.sodraskanesfjordhast.se ca en vecka innan.
10. Tävlingsledare: Elin Holmgren, elinholmgren21@outlook.se , 0730914924
Klass 1 börjar 10.00 därefter klass 2, prisutdelning för klass 2, klass 3 och prisutdelning klass 3.
Klasser:
1. Hoppning clearround 10-70cm. Ange höjd i anmälan. Ledare tillåten. 80 kr/start Omstart 20kr.
2. Hoppning 80cm, Uttagningsklass SSFF allround samt SM, C-ponny med mätintyg. 100kr/start
Klassen sponsras av Grönkulla fjordhäststuteri.
3. Hoppning 90cm, Uttagningsklass SSFF SM D-ponny/häst. 100kr/start
Dubbel avgift vid efteranmälan.
Klass 2 och 3 är två separata klasser med skilda prisutdelningar men kommer slås ihop i efterhand för att kunna
ta ut ett ekipage som kan representera SSFF på SM i Vetlanda.
Välkomna, önskar SSFFs Hoppkommité, Amanda, Anette och Elin

