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Påskhoppet onsdag 8/4 
Proposition

Compass Sportryttarklubb inbjuder till Påskhoppet 2021.

1. Tävlingen är öppen för dig som rider på Stall Compass och har erfarenhet 
av att hoppa bana på minst 7 språng från 70 cm, samt för dig som har 
egen ponny/häst och är medlem i CSRK. Tävlingen arrangeras enligt 
Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente, TR. P.g.a rå-
dande smittoläge (EHV-1) kommer vi inte ta emot hästar som står uppstal-
lade på andra stallar än Stall Compass, Drevinge Gård och Sågtorp.

2. Anmälan sker via e-mail till maria.sundin@stallcompass.se. Skriv ’‘Påsk-
hoppet” i ämnesraden. Anmälan är öppen fr.o.m 18/3 tom 29/3, eller tills 
dess att klassen är full. Observera att vi kommer att gå efter Aktivitetspla-
nen (VT 21) för TUK-ryttare om önskad häst blir full. TUK-ryttare har förtur 
på ’‘sin’’ häst/ponny 4 dagar efter det att tävlingen har öppnat för anmälan 
(t.o.m 22/3 kl 18:00), därefter blir de tillgängliga för alla våra elever. Ange 
namn på ryttare och ponny/häst samt önskemål om höjd (obs! lägsta höjd 
70 cm). Rider du på någon av Stall Compass ponnyer/hästar avgör din 
tränare vilken höjd som är lämplig, men du får gärna önska höjd. Är du un-
der 18 år måste anmälan ske via målsman för att vara giltig.

3. Ingen anmälningsavgift. Observera att startavgiften (200kr för dig med 
egen ponny/häst och 500kr för dig som startar på någon av Stall Compass 
ponnyer/ hästar) kommer att faktureras. Inga startavgifter på plats.

4. Anmälan är bindande. Vid förhinder måste du meddela att du inte kommer 
via e-mail till maria.sundin@stallcompass.se senast dagen före tävlingen. 
Du är inte skyldig att betala startavgiften förutsatt att vi hittar en ersättare. 
Hittar vi ingen ersättare betalar du halva startavgiften (gäller ej dig med 
egen ponny/häst).

5. Påskhoppet rids i bedömning A:0, tidshoppning. Hederspriser till de tre 
främsta ekipagen. Alla felfria ekipage får rosett!

6. Tävlingsbana: ridhus, fibersand, 22x60m. Framridning och framhoppning  
på utebana, fibersand, 45x55m. Kl 8:30 bygger vi gemensamt fram banan. 
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Första start är beräknad till kl 9:30. Framhoppningen kan komma att flyttas 
in vid otjänlig väderlek/ underlag. Om underlag och väder tillåter kan täv-
lingen komma att flyttas ut.

7. Startlistor kommer att läggas ut på http://csrk.se senast två dagar före täv-
lingen.

8. Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset Covid-19 
rids tävlingen utan publik. Bara ni som ska tävla får vistas i stallet under 
tävlingen. Efter avslutad ritt ber vi er lämna anläggningen. Tänk på att hålla 
avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Funktionärer 
lämnar anläggningen efter avslutat pass. Vi kommer inte att ha någon ser-
vering under tävlingsdagen. Ta del av aktuell information (csrk.se & In-
stagram) gällande våra restriktioner så att vi kan genomföra tävlingen på 
ett säkert sätt. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma 
och kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177.

9.  OBS! För att få deltaga i Påskhoppet måste du som tävlar samt en anhö-
rig, vara funktionär. Inga funktionärer =  ingen tävling. OBS! Kan du inte 
ställa upp som funktionär måste du ange det i samband med anmä-
lan. 

10. Tävlingsledare: Claudia Göth. Banbyggare/Domare/Resultatansvarig: 
Maria Sundin. Vid förfrågningar maila gärna till: maria.sundin@stallcom-
pass.se

GLAD PÅSK!
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