
   

  

PROPOSITION 
Stensunda Ridklubbs Pay & Jump & Cross, 29 september 2019 för häst 
och ponny 
Detta arrangemang är öppet för alla. Arrangemanget är en träning i tävlingslik form.  

Särskilda bestämmelser 
1. Arrangemanget arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 

Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR III Hoppning.  
Hästarna skall vara vaccinerade enligt TR, och vaccinationsintyg skall uppvisas före urlastning.  
OBS! Godkänd säkerhetsväst obligatoriskt för alla startande i klass 1, detta pga av att terränghinder ingår 
i klassen. 
Ryttaren eller hästen behöver ej licens, grönt kort eller mätintyg. 

2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/. Alla avgifter betalas på plats innan start, helst swish men 
kontant fungerar också. 
Ordinarie anmälan fr.o.m den 2019-08-26 Kl:18:00. 
Ordinarie anmälan utgår den 2019-09-20 Kl:18:00. 
Därefter efteranmälan till 2019-09-28 Kl:18:00 i mån av plats, mot en extra avgift av 50kr per start. 
Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2019-09-26 Kl:18:00 utan att avgift erläggs. 
Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 80 kr/klass. 
Klass ställs in om antalet anmälda understiger 3st starter. Skulle detta ske erbjuds plats i annan klass. 
Anläggningen kan max ta emot 15 transporter, så arrangören förbehåller sig rätten att stänga anmälan då 
det är uppnått. 

3. Avgift: Startavgift klass 6-2 120 kr/start, klass 1 150 kr/start (100 kr/start för medlemmar i Stensunda 
Ridklubb) betalas före start. Omstart 50kr. Deltagarrosett vid felfri ritt kan köpas för 20 kr 

4. Tävlingsplatsen är Stall Stensunda http://stallstensunda.se/hitta.html. Tävlingsbana  Utomhus, Paddex, 
30x60. Framridning: Inomhus, Fibersand, 20x40. 

5. Ryttarmeddelande samt preliminära startlistor kommer att finnas på 
http://stallstensunda.se/StensundaRidklubb/index.html torsdag innan tävling. 

6. Servering med toast, fika samt kaffe och dryck kommer finnas. 

7. Sekretariatet öppnar 09:00. Visning av banan från 09:00. 

8. Kontaktperson & Tävlingsledare: Jeanette Sveijer: 0761 49 72 55 

Preliminärt tidsprogram 
Första start sker kl. 10.00. Klass 6-2 har samma bansträckning, men fyllnadsmaterialen i hindren 
varierar något mellan klasserna. Paus samt visning av bana innan klass 3. Ombyggnad och banvisning 
sker innan klass 1. 
I direkt anslutning till utebanan har vi terränghinder såsom trappa, torrgrav, upp/nedhopp samt hinder 
i svag backe. Flera av dessa kommer att ingå i terrängritten. I terrängritten blir väglängden längre och 
antal hinder fler än i en vanlig standardhoppning. 

Preliminärt tidsprogram 29 september 2019 
Kl. 10.00 Klass 6 50 cm – A: Clear Round 
Därefter Klass 5 60 cm - A: Clear Round 
 Klass 4 70 cm - A: Clear Round 
 Klass 3 80 cm - A: Clear Round 
 Klass 2 90 cm - A: Clear Round 
 Klass 1 Stensunda ”terrängritt” - A: Clear Round 
  Höjd för ponny: 90cm, häst: 100 cm 
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