
Hej, här kommer startlistan till precisionskörningen i Farhult lördagen den 21 maj 
 
Klass 1 lättklass + 40 cm bed. clear round 
 Petra Nilsson   Galant  113 cm 
Marita Hansson  Åsvild 3482  127 cm 
Frances Hedgren  Wilmer  133 cm 
Christina Liljegren  Lolle de light  127 cm 
 
Klass 2 lätt klass + 30 cm bed. A:0 två gånger (två grundomgångar som summeras) gäller 
som uttagning för SM 2016 
 
Anette Holmgren  Selene Grönkulla 127 cm 
Åsa Nelin    Twix 3456  127 cm 
Frances Hedgren  Wilmer  133 cm 
Marita Hansson  Åsvild 3482  127 cm 
Christina Liljegren  Lolle de light  127 cm 
Pia Lund   Inga (ej fjord) ? 
 
Klass 3 Poängjakt 
 Anette Holmgren  Selene Grönkulla  127 cm 
Pia Lund   Inga (ej fjord) ? 
Åsa Nelin   Twix 3456  127 cm 
 
Poängjakt precision 2 minuter Vid poängjakt markeras varje hinder med en poäng baserad på hindrets svårighetsgrad. 
Kusken väljer själv vilka hinder, vilken ordning och från vilket håll hindren ska köra. 
Varje hinder får köras maximalt två gånger. Alla hinder markeras med poäng (10-100 
poäng/hinder) som erhålls för felfritt klarat hinder. Om ett hinder rivs ger det 0 poäng 
och hindret kan inte köras igen. Ett hinder markeras som Joker, detta är värt 200 poäng. 
Vid rivning av Jokern dras 200 poäng från totalsumman.  
I propositionen ska det anges hur lång tid ekipagen har på sig att samla poäng. När tiden 
för körningen utgått avbryts körningen på signal från domaren och ekipaget avbryter då sin 
körning, varvid alla ekipage har samma körtid. Om ekipaget är inne i ett hinder  
räknas även det hindrets poäng. Det ekipage som har flest poäng vinner, vid lika poäng 
kan omkörning ske på förkortad tid.  
 
Vi samlas kl 10.00 för att gemensamt bygga bana, bangenomgång och därefter första start. 
Vi hoppas på en som vanligt trevlig dag tillsammans, väl mött. 
 
SSFF´s körkommitté Åsa; Ewa och Christina 
 
Vid frågor kontakta Åsa  
via mail asa.nelin@telia.com eller mobil 0708-385837 
 
 


