Proposition NordFjordkampen Dressyr 2017
Lördagen den 6 maj 2017 kl. 10.00 på
Hästhagens Ryttarförening, Billinge.
Domare: Sofia Lindbladh
1. Arrangemanget är öppet för medlemmar i SSFF, FNH Skåne eller annan lokal förening
ansluten till Svenska Fjordhästföreningen eller Föreningen nordsvenska hästen samt inbjudna
ekipage. För nordsvenskar gäller i år att icke medlemmar kan bli inbjudna en gång att pröva
på.
2. Sista anmälningsdag är tisdagen den 22/4 kl 24.00
3. Anmälan för fjordhäst ska ske på på elektroniskt anmälningsformulär som finns på Södra
Skånes Fjordhästförenings hemsida, www.sodraskanesfjordhast.se/anmalan ( Tar någon
sekund att ladda sidan.) Problem? Maila el ring Marie Svensson 0733269526, mail:
mariew_@hotmail.com
Anmälan för nordsvensk ska ske på anmälningsblankett som finns på www.fnhskane.se till
Eleonor Kier: eleonor.kier@hotmail.se
4. Kontaktperson för nordsvenskarna är: Eleonor Kier 0709600821 och Sara Käck
0730849367
Fjordingarna är: Petra Nilsson 0706546188 och Marie Svensson 0733269526
Tävlingsledare: Marie Svensson
5. Vid anmälan är det OBLIGATORISKT att ange en funktionärsuppgift. Uppgiften kan
lämnas över till medhjälpare. Uppgiften kommer inte störa den egna ritten och kan tex vara att
ställa i ordning innan, städa undan efter eller ha en medhjälpare som sköter insläppet en stund.
Funktionärsuppgiften KAN bytas mot dubbel startavgift. Ange önskan vid anmälan.
6 . Vi är i behov utav fler funktionärer än deltagarana själva, anmäl gärna ditt intresse till
arrangörerna ovan. Fler funktionärer minskar även arbetsuppgifterna för ryttarna.
7. Bestämmelserna i Svenska Ridsportsförbundets TR för storhäst avseende hästens
hälsotillstånd, häst och ryttarens utrustning (ej klädsel) samt regler om olämplig bestraffning
kommer att tillämpas. Observera att då detta är en träningstävling gäller inte din
olycksfallsförsäkring om du har tävlingslicens, utan det krävs egen försäkring. Alla ryttare
bedöms som vuxna.
8. Anmälningsavgift är 100kr/start, betalas i samband med anmälan SSFFs bankgiro
53729215 eller till FNH Skåne plusgiro 8206567. Glöm ej ange vad betalningen avser: häst,
ryttare, datum, plats och klasser. För inbjudna ekipage (som ej tillhör en SSFF/FNHansluten
lokalförening) är anmälningsavgiften 110kr/klass. Anmälningsavgift ska betalas senast sista
anmälningsdag.
9. Efteranmälan mot dubbel avgift, i mån av plats och tid. Vid sjukdom eller skada krävs
läkareller veterinär intyg inom en vecka efter tävlingstillfället för att anmälningsavgiften ska
betalas tillbaka.
10. Rosetter till samtliga deltagare, hederspriser enligt TR. Under dagen koras dagens bästa
nordsvensk resp fjordhäst som startar i Nordfjordkampen, klass 3. Vinnaren tar hem
Nordfjordkampen individuellt och bäst i rasen går till de bäst placerade av motsatta ras, dessa
erhåller hederspris. Äran att ta hem Nordfjordkampen går till samtliga ekipage i den mest
framgångsrika rasen. Resultat räknas ut med hjälp av de fem bästa ekipagens resultat i klass 3
inom resp ras.

11. Arrangemanget räknas som uttagning till Fjordhäst SM 2015 för medlemmar i SSFF.
12. Arrangemanget hålls utomhus på grus, framridning på grus.
13. Häst ska bära synlig nummerlapp, hästens nummer anges i startlistan. (OBS! Inte
startnumret i klassen)
14. Startlistor publiceras på SSFFs och FNH Skånes hemsidor ca en vecka innan.
15. SSFF och FNH Skåne förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget eller ändra i
propositionen om förhållanden kräver.
16. SSFF och FNH Skåne fråntar sig allt ansvar för ev olycka i samband med arrangemanget
och färd till och från platsen.
17. Klasser:

1 LD:1 2011
2 LC:2 2015
3 LB:1 2015 NordFjordKampen
4 LA:1 2017 (Nytt program)
18. Enklare fika finns att köpa till självkostnadspris.
19.Adresshttp://www.hitta.se/ringsj%C3%B6ortens+ryttarf%C3%B6rening/h%C3%B6%C3
%B6r/dP_mqqkkko?vad=ringsj%C3%B6rtens+ryttarf%C3%B6rening
Vid hjälp för/vid vägbeskrivningkontakta Sara Käck 0730840367

