
Proposition för Färingsö Ridsällskaps klubbtävling i dressyr för ridhäst 27 Juni 2020. 
Tävlingsplats är Sjövillans gård, Färingsö.  

Färingsö Ridsällskap följer Folkhälsomyndighetens och Ridsportförbundets 
rekommendationer med anledning av rådande situation, tävlingen är därför lite annorlunda 
utformad än tidigare tävlingar. Var vänlig och läs propositionens två sidor noggrant.  

Anmälan görs genom TDB. Betalning sker med Swish.Ordinarie anmälningstid utgår den  
24 Juni kl. 18.00. Ingen efteranmälan är möjlig. Antal starter under dagen är max 20 st. 
Startavgift är 250 kr och betalas till Swish nummer 123 629 2486 senast 25  juni kl 18. Ange 
ryttare, häst och klass vid betalningen. Max 1 start per ekipage. Anmälan kan återtas i TDB t 
o m den 25 juni kl. 18.00 utan att avgift erläggs. Domare är Birgitta Sundqvist.  

Förfrågningar tas emot via email fris@faringsoridsallskap.se eller på telefon 076-801 24 44 
dagtid (ej mobilsvar).  

Startlistor och meddelande till ryttare går att få information om via Equipe Online, senast 
dagen innan tävlingen.  

Tävlingarna är öppna medlemmar i Färingsö Ridsällskap (FRIS). Medlemskap går att lösa i 
samband med anmälan genom betalning till FRIS plusgiro 80 68 59 - 5. Junior 250 kr och 
seniorer 450 kr, gäller för 2020.  

Tävlingarna hålls i ridhus 20 x 60 m med sand/flis som underlag. Framridning utomhus på 
grus.  

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.  

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.  
Klasser  
Klass 1 LB:2  
Klass 2 LA:3 
KLass 3 MsvC:1 



OBS! Inget sekretariat på plats. Vaccinationsintyg visas vid anmodan vid ankomst till 
parkeringen. Startlistor med fasta starttider kommer att finnas synliga vid framridningen. 
Endast en medhjälpare per ryttare får medfölja till tävlingen, inga övriga personer tillåts. Det 
kommer inte att finnas någon servering på tävlingsplatsen. Samtliga ekipage ska direkt efter 
att ha fått sitt protokoll lämna tävlingsplatsen. Rosett skickas hem med post till de som placerat 
sig. Var noggranna med att hålla avstånd till varandra på tävlingsplatsen.  

VARMT VÄLKOMNA!  


