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 Proposition                  

Stall Compass inbjuder till träningstävling i hoppning på Påsklovet.

1. Tävlingen är öppen för dig som rider på Stall Compass och är medlem i 
CSRK. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande 
Tävlingsreglemente, TR.

2. Anmälan sker via e-mail till claudia.goth@stallcompass.se Skriv ’‘Anmälan 
träningstävling hoppning’’ i ämnesraden. Anmälan är öppen fr.o.m 24/3 
tom 31/3, eller tills dess att klassen är full. Begränsat antal platser. Elever 
som rider i ordinarie ridgrupp har förtur. TUK-elever får deltaga i mån av 
plats. Ange namn på ryttare och önskemål om häst/ponny. Är du under 18 
år måste anmälan ske via målsman för att vara giltig.

3. Ingen anmälningsavgift. Startavgiften betalas kontant (jämna pengar) på 
tävlingsdagen: 400kr för dig som startar på någon av Stall Compass pon-
nyer/hästar, 100kr för dig med egen häst/ponny. TUK-ryttare som deltar i i 
träningstävlingen i stället för att rida sitt schemalagda TUK-pass betalar 
ingen startavgift.

4. Anmälan är bindande. Vid förhinder måste du meddela att du inte kommer 
via e-mail till claudia.goth@stallcompass.se senast dagen före tävlingen. 
Du är inte skyldig att betala startavgiften förutsatt att vi hittar en ersättare. 
OBS! Hittar vi ingen ersättare betalar du hela startavgiften.

5. Träningstävlingen rids på höjden 60cm, bedömning A Clear Round. Alla 
ekipage kommer med hjälp av banpersonalen få slutföra banan inom rimlig 
tid. Läs gärna mer om de olika bedömningarna här: http://www3.ridsport.-
se/ImageVaultFiles/id_40822/cf_559/TR_III_Hoppning_2.PDF

6. Tävlingsbana: fibersand ridhus, 22x60m. Framridning: fibersand utebana 
45x50m. Framhoppning: sker i ridhuset på hinder nummer 1 & 2 i anslut-
ning till din start. 

7. Alla tävlande samlas kl 8:00 för att bygga fram banan. Första start beräk-
nad till kl 9:00.
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8. Startlistor kommer att sättas upp på Stall Compass och läggas ut på 
www.csrk.se senast två dagar före tävlingen.

9.  Enklare servering för deltagare samt funktionärer kommer finnas på täv-
lingsplatsen.

10. Vill du anmäla dig som funktionär maila claudia.goth@stallcompass.se. 
Inga funktionärer =ingen tävling.

11. Tävlingsledare: Claudia Göth, Banbyggare: Sofie Johansson, Domare/
Resultatansvarig: Claudia Göth. Vid förfrågningar maila gärna till: claudia.-
goth@stallcompass.se.

Vi ser fram emot en tävlingsdag tillsammans!
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