
Proposition Vårdressyr SSFF  

Lördagen den 21 mars 2015 kl. 10.00 på Ängsgårdens stuteri, Hörby. Domare: Sonny Elfvin 

1. Arrangemanget är öppet för medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska 

Fjordhästföreningen samt inbjudna ekipage av andra raser än fjordhäst i mån av plats. Arrangemanget är 

begränsat till max 25 starter, SFF-ekipage har förtur. 

2. Sista anmälningsdag är tisdagen den 10 mars kl. 24.00. Anmälan skall 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 eller Anna 

Mattsson på anna.s.mattsson@gmail.com, tel. 0704-099839. Vid anmälan är det obligatoriskt att ange en 

funktionärsuppgift, det finns ett första- och ett andrahandsönskemål i blanketten. Uppgifterna kommer 

att fördelas så att de inte stör ritterna. 

3. 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.  

4. Anm. avg. för SFF- ekipage är 80kr/klass och betalas i samband med anmälan till SSFFs bankgiro 5472-

9215. Glöm ej att ange vad betalningen avser, häst, ryttare, datum, plats och klasser! Anmälningsavgift ska 

betalas senast sista anmälningsdag. Sker ej detta kommer efteranmälningsavgift att tas ut.  

5. För inbjudna ekipage (som ej tillhör en SFF-ansluten lokalförening) är anm. avg. 100 kr/klass. 

Anmälningsavgiften ska betalas efter anmälningstidens utgång inom två dagar efter att besked om 

utrymme för start har meddelats (”först till kvarn” om antalet inbjudna ekipage måste begränsas).  

6. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid. 

7. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser enligt TR. Inbjudna ekipage deltar utom tävlan och erhåller 

deltagarrosett.   

8. Arrangemanget räknas som uttagning till Fjordhäst SM 2015 för medlemmar i SSFF.  

9. Arrangemanget hålls i ridhus, framridning ute på grus. OBS! Det finns ingen toalett på anläggningen, man 

får fråga om att få använda den i bostadshuset vid behov.  

10. Startlistor publiceras på SSFFs hemsida ca 1 vecka innan. 

11. SSFF förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget 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. 

        12   Klasser: 

1. Dressyr Lätt D:4 2011. CR-bedömning 55%. Lättridning tillåten. Ledare tillåten för barn.  

2. Dressyr Lätt C:2 2015. OBS! Nytt program för 2015! 

3. Dressyr Lätt B:1 2015. OBS! Nytt program för 2015! Uttagningsklass SSFF – SM allround  

4. Dressyr Lätt A:1 2007. Uttagningsklass SSFF - SM dressyr. 

 

Välkomna! 

Hälsningar Dressyrkommittén; Anna, Marie och Petra 

 

Vägbeskrivning: Kör från rondellen i Hörby på väg 13 norrut mot Höör. Ca 2 km från rondellen finns det en liten 

skogsväg till vänster där det står en pytteliten skylt med en vit häst och ordet REIS under. Vi sätter ut den gula 

fjordhästskylten också. Följ vägen och håll vänster när den delar sig tills du kommer till en stor gård. Kör till 

höger och runt stallet så ser du ridhuset. 

 

Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/9nQyt 
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