Proposition för Färingsö Ridsällskaps klubbtävling i dressyr
på Sjövillans gård, Färingsö, lördagen den 12 oktober 2019

Anmälan görs och betalas genom TDB.
Ordinarie anmälningstid utgår den 7 oktober kl. 18.00.

Efteranmälan (via TDB) mot en extra avgift av 50 kr till den 10 oktober kl 18.00 i mån av plats.
Maximalt antal starter under dagen är 40 st.
Startavgift är 230 kr per klass i ridhästklasserna och 115 kr i ponnyklasserna och betalas via TDB.
Ponny/häst får starta högst 2 gånger. Anmälan kan återtas i TDB t o m den 10 oktober kl. 18.00 utan
att avgift erläggs.
Domare är Pernilla Jennesäter.
Utförande av ålagd funktionärsuppgift i samband med tävlingen är obligatoriskt för alla ryttare.
Förfrågningar tas emot via email fris@faringsoridsallskap.se eller på telefon 076-801 24 44 d
 agtid (ej
mobilsvar).
Startlistor och meddelande till ryttare går att få information om via Equipe Online, senast dagen innan
tävlingen. Funktionärsuppgifter mailas till deltagarna.
Tävlingarna är öppna för medlemmar i Färingsö Ridsällskap (FRIS). Medlemskap går att lösa i
samband med anmälan genom betalning till FRIS plusgiro 80 68 59 - 5. Junior 200 kr, senior 375 kr,
gäller för 2019.
Tävlingarna hålls i ridhus 20 x 60 m med sand/flis som underlag. Framridning utomhus på grus.
Giltigt vaccinationsintyg ska på anmodan uppvisas innan urlastning av häst/ponny. Grönt kort är inget
krav, men uppskattas om du har.
Om antalet starter i en klass är mindre än 2, räknas det inte längre som en tävling. Om du vill, får du
ändå rida klassen ur träningssynpunkt. Vi följer TR vad gäller sammanslagning av ponnykategorier.
Enklare servering kommer att finnas.
Hjälm ska bäras vid all ridning, i övrigt gäller hel och ren klädsel samt ridstövlar eller ridskor och
shortchaps.
Vi håller hårt på säkerheten för ryttare, häst och omgivning. Lasta ur hästen i träns. Håll avstånd till
andra hästar. Inga lösa hundar. Vi ser inte mellan fingrarna vad gäller överdrivet användande av spö
eller sporrar. I övrigt gäller TR.
Preliminärt tidsprogram och klasser:
Kl 10.00

Klass 1 ponny LC:1

därefter

Klass 2 ponny LB:1

därefter

Klass 3 ponny LA:1

därefter

Klass 4 ridhäst LC:1

därefter

Klass 5 ridhäst LB:3

därefter

Klass 6 ridhäst LA:3

därefter

Klass 7 ridhäst MsvC:1

VARMT VÄLKOMNA!

