
Sommarhoppning med SSFF, lördagen den 13 augusti 2022

1. Arrangemanget är öppet för:
– Medlemmar i SSFF eller annan lokalförening ansluten till Svenska Fjordhästföreningen.
– Inbjudna ekipage.

2. Gemensamma bestämmelser för arrangemang inom SSFF, se hemsidan www.sodraskanesfjordhast.se.
Medverkan sker på egen risk, egen försäkring gäller. Klädsel prydlig, men behöver inte vara tävlingsklädsel.

3. Samtliga startande kommer att erhålla en funktionärsuppgift. Denna kan överlåtas till medhjälpare, framför gärna
önskemål i anmälan.

4. Plats är Torshögs gård (finns på Google maps), hemma hos sekreterare Anna Mattsson, Fjärdingslövs byaväg
96-0, 231 91 Trelleborg. Parkera vid röda ladan. Ridbana med tvättad stenmjöl, framridning på gräs. Två språng på
ridbanan innan start.

5. Anmälan sker via mail till Anna Mattsson, anna.s.mattsson@gmail.com.
Ange ryttare och häst, samt vilken klass ni vill vara med i, även önskad funktionärsuppgift.

6. Ordinarie anmälan utgår 2022-08-06, efteranmälan i mån av plats, efteranmälningsavgift + 50 kr.

7. Anmälningsavgiften betalas till SSFFs bankkonto i Sparbanken Skåne, clearingnr 83139, konto 740884184 eller vår
swish 123 432 84 23. Ange ryttare samt häst.

8. CR rosett till felfria ekipage, deltagarrosett till samtliga starter, placeringar efter antalet starter i poänghoppningen.
 

9. Startlista samt ryttarmeddelande kommer att publiceras på SSFF:s Facebook när anmälningstiden gått ut. Genom
att skicka in din anmälan godkänner du att SSFF behandlar dina personuppgifter samt att ditt namn publiceras i
startlistan.

10. Kontaktperson: Anna Mattsson, anna.s.mattsson@gmail.com, 0728-854946.

Klasser:

1. Bom på marken: OBS två alternativ
- Tömkör genom banan, eller led din häst genom, från start till mål.
- Rid banan, eller ha ledare för den yngre ryttaren. Obegränsat antal starter för hästen i denna klass, om fler
ryttare vill prova på, framförs i eller skritt eller trav. Ett försök att ta sig runt per start.

2. Clear Round – vi startar på 30 cm – till valfri höjd. Här finns möjlighet att välja att hoppa barbacka, ange i
anmälan höjd samt barbacka om så är fallet. Ett försök att ta sig runt per start.

3. Poänghoppning – valfri höjd 40-80 cm, välj det som utmanar dig. Varje hinder är värt olika poäng, samla så
många som möjligt på tid, högst poäng oavsett hinderhöjd vinner.

Anmälningsavgift: 100 kr per klass. Häst tillåts starta max tre gånger, två starter i bomklass/clear round och
en gång i poänghoppningen.

Välkomna! Hälsar Södra Skånes Fjordhästförening
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