Välkommen till
PAY & JUMP
LÖRDAG den 19 MAJ 2018 kl 12.00
- final i SSRF hindertävling Stallhindret
Välkomna till vår fina anläggning och ta chansen att rösta i finalen för vår
hindertävling Stallhindret. Vi har under våren utmanat våra medlemmar att
designa nytt och rusta upp vår fina hinderpark, den 19 maj ska vi kora en
vinnare!
Kom och prova våra nya, fräscha hinder och rösta på din favorit!
Första start: Kl. 12.00 med bom à 110 cm. Vi höjer 10 cm i taget.
Kostnad: 100 kr/start (50kr/start för medlemmar). Betalning sker före start, via
swish nr 123 520 97 39.
Plats: Södra Sallerups anläggning på Fridentorp i Malmö. Vacker miljö och bra
parkering.
Vägbeskrivning och anläggningsskiss hittar du på SSRFs hemsida:www.ssrf.net.
Tävlingsbana: Utomhus, vacker välskött gräsbana 60 x 100 m
Framridning: Utomhus grus eller ridhus
Framhoppning: Utomhus grus eller gräs
Anmälan: Sker via TDB, https://tdb.ridsport.se/meetings/47109, eller till
tavling@ssrf.net. Ange namn, mobil.nr, e- postadress, hästnamn och höjd.
Det går även bra att anmäla på plats, men föranmälan uppskattas då det
underlättar för arrangemanget.
Startlista: På www.ssrf.net kl.18 kvällen innan.
Vaccination: Giltigt vaccinationsintyg uppvisas för sekretariatet före utlastning.
Servering: Enklare servering finns. Där kan man även köpa rosetter (25:- /st).
Frågor: Pia Hantoft 0733 62 55 90 eller Malin Millnert 0705 89 99 08.

Regler: Detta är en träning under tävlingslika former. Banan består av våra
tävlingshinder och vi ber er följa våra regler för att hålla en god säkerhetsnivå.
Inget grönt kort eller tävlingslicens är nödvändigt. Då detta är en
träningshoppning gäller enbart ryttarens egen olycksfallsförsäkring. Försäkring
via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller ej. Reglerna i
Tävlingsreglementet (TR) följs avseende hästhantering samt utrustning;
säkerhetsväst, godkänd hjälm, sporrlängd, betsling mm. Det är tillåtet att ha
medhjälpare in på banan. Inget max antal vägran utan istället tillämpas maxtid 5
min på banan. Max 2 starter per häst.

