
Pay & Jump
På Tälje Ridsportcenter i Söderhamn

lördag den 18 mars med start kl 10.00
PROPOSITION:

1. Anmälan: Anmälan görs på TDB. Vid frågor kontakta Malin på 070-332 41 54. 
Anmälan av ridskolehästar görs till ridlärarna på SORF. 
Anmälningstiden utgår den 16 mars. Efteranmälningar mottages i mån av plats. 

2. Betalning och startanmälan: Alla avgifter betalas på plats innan start. Startanmälan görs i 
sekretariatet som finns vid cafeterian och öppnar en timme innan första start och har öppet 
fram till sista start.

3. Avgift: Startavgift 100 kr för första start 50 kr för andra starten. Betalas kontant eller 
swishas innan start till det nummer som anges i sekretariatet. 
Rosetter finns att köpa för 20 kr.

4. Tävlingsbana: Hålls inne i stora ridhuset. Ingen tidtagning sker. Vi kommer att tillämpa 
max 6 st olydnader, därefter får ekipaget lämna banan. Tränare eller förälder får lov att följa 
med in på banan. Träningstävlingens klasser är 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 
Titthinder från 70 cm och kombination från 100 cm.

5. Framridning/-hoppning: Framridning ute om underlaget tillåter. Framhoppning sker i det 
grå ridhuset, max 6 ekipage åt gången. Collectingring i stora ridhuset med max 2 ekipage.   

6. Startlistor: Startlistan läggs ut på SORFs och SHKs hemsidor 
www.soderhamnsortensrf.com / www.shsk.se senast kl. 18:00 kvällen innan 
träningstävlingen.

7. Klädsel & utrustning: Ryttaren behöver ej tävlingsklädsel men får gärna ha det.  TR gäller i
alla moment som rör säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning 
samt uppträdande mot funktionärer och andra ryttare. Godkänd hjälm för ryttare samt att 
juniorer måste bära godkänd säkerhetsväst.

8. Vägbeskrivning: Karta och vägbeskrivning finns på hemsidan 
http://www8.idrottonline.se/SoderhamnsortensRF-Ridsport/Anlaggningen/Vagbeskrivning/

9. Boxplats: En ev boxplats för dagen bokas hos Guggi 070- 360 20 99
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