
 
Proposition Riksmästerskap Hoppning 2/7 2017 
Obs! endast öppen för A och B-ponnyer registrerade i SPTF 

1. Läs först under "allmän info" vad som gäller vid medlemskap, anmälan och betalning. 

2. Efteranmälan mottages i mån av plats fram tills 1 timme innan klassens första start, 

efteranmälda ekipage betalar 100kr utöver ordinarie startavgift och startar först i klassen.  

3. Anmälan mottages endast via mail till rtfdalarna@gmail.com. När meetinget börjat sker 

efteranmälan i sekretariatet. 

4. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor finns tillgängliga på vår facebook sida 

"Ridtravarföreningen Distrikt Dalarna" samt på vår hemsida dalaridtravare.wordpress.com 

senast den 15/6. Ordinarie startlista publiceras senast den 20/6. 

5. Ryttare under 18år skall bära säkerhetsväst vid hoppning. 

6. Hoppningen sker utomhus i paddock på sand 40x60. Framhoppning sker utomhus på sand 

20x40. Framridning sker i ridhus 20x40. 

7. Max tre starter per häst/dag. Vid få starter kan klasser komma att slås samman.  

8. Prisutdelning sker efter respektive klass.  

9. Vid frågor, kontakta oss på rtfdalarna@gmail.com 

10.Starterna är begränsade till 10st. Reservlista kommer att upprättas när klassen är full. 

Anmäld som inte betalt sin start den 31/5 hamnar sist på reservlistan 

11. Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Ridtravarföreningen som arrangör inte tecknar 

någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd och ansvarsskydd. Alla deltagare bereds 

tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill 

tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av 

banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt 

erlagda avgifter 

Grönt kort krävs ej men du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och 

människor. Observera även att du som medlem och tävlingsdeltagare är skyldig att känna till 

bestämmelserna i TR, samt övriga direktiv fastställda av Svenska Ridtravarförbundet. TR hittar du här 

och för denna gren är TR1 och TR3 aktuellt: http://ridtravare.com/documents 

Tävlingsklasser: 

Tid Klass: Höjd/Bed Avgift: Priser: 

Ca 13.00 16 40cm A:0 150kr Rosett och hederspris 

Tävlingsledare är Elinore Selldén samt Maria Larsson 
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