
   

  

PROPOSITION 
Stensunda Ridklubbs Pay & Jump, 26 maj 2022 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.  

Skyddsväst ska bäras av alla ryttare under 18år vid all ridning på området.  

2. Anmälan sker via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/62447 alt. via mail till 
stensundasstyrelse@gmail.com. Ange namn, häst eller ponnys namn, klass samt om ni kommer med 
hästtransport eller hästlastbil.  
Ordinarie anmälan fr.o.m. den 2022-04-25 kl. 18:00. 
Ordinarie anmälan utgår den 2022-05-20 kl. 18:00. Vi har en begränsning på max 20 transporter. 
Därefter efteranmälan i mån av plats, mot en extra avgift av 50kr per start. 
Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 2022-05-22 kl.18:00 utan att avgift erläggs. 
Ordinarie anmälan betalas till klubbens bankgiro 5701-3518 senast 2022-05-22, ange PnJ, namn på 
ryttare, häst & klass. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en 
straffavgift på 100 kr/klass. 
Om ekipaget ej uppnår en felfri ritt finns möjligheten att göra en omstart (med ny startsignal). Omstarts 
avgift om 50 kr betalas i sekretariatet. Efter felfri ritt kan rosett köpas i sekretariatet för 50 kr. 
Klass ställs in om antalet anmälda understiger 2st starter. Skulle detta ske erbjuds plats i annan klass. 

3. Tävlingsplatsen är Stall Stensunda http://stallstensunda.se/hitta.html. Tävlingsbana: Utomhus, Paddex, 
30x60. Framridning: Inomhus, Fibersand, 20x40. Arrangören förbehåller sig rätten att kasta om banorna 
om vädret är ofördelaktigt för utomhustävling. Banan kommer vara designad av banbyggare Catrin 
Tufvesson.  

4. Ryttarmeddelande samt preliminära startlistor kommer att finnas på 
http://stallstensunda.se/StensundaRidklubb/index.html på måndagen den 2022-05-23. 

5. Servering med enklare mat, fika samt kaffe och dryck kommer att finnas.  

6. Anläggningen Stall Stensunda har höga krav på att hästar hanteras och rids på ett vänligt sätt. Därför 
ombeds ryttare som rider på Stall Stensunda att specifikt beakta Code of Conduct. Funktionärer kommer 
under framridning kontrollera nosremmar så de inte är för hårt spända innan tävlingsritt samt att korrekt 
utrustning används. 

7. Medlemskap, Licens & Grönt kort krävs ej. 
8. Giltigt vaccinationsintyg ska kunna uppvisas vid efterfrågan på tävlingsplatsen. 
9. Sekretariatet öppnar 09:00. Visning av banan från 09:00 och 10 min mellan klass 3 & 4 samt mellan 

klass 3 & 2. 

10. Kontaktperson & Arrangör: Paloma Lundqvist, telefon: 0704225669 mail: stensundasstyrelse@gmail.com 

Preliminärt tidsprogram 
Första start sker Kl. 10:00. 20 minuters paus samt visning av bana efter klass 3. 

Preliminärt tidsprogram 26/05 2022 
Kl. 10:00 Klass 7 20 cm - A: Clear Round (200:-) 
Därefter Klass 6 40 cm - A: Clear Round (200:-) 
 Klass 5 50 cm - A: Clear Round (200:-) 
 Klass 4 60 cm - A: Clear Round (200:-) 
 Klass 3 80 cm - A: Clear Round  (200:-) 
 Klass 2 90 cm - A: Clear Round (200:-) 
 Klass 1 100 cm - A: Clear Round (200:-) 

Hjärtligt välkomna! 


