Välkomna på hoppdag
hoppdagen arrangeras av ÖFF i samarbete med Stall Mörtnäs i Kolmården.
Söndag den 19:e April första start 9.30
Vi rekommenderar säkerhetsväst Juniorryttare ska bära säkerhetsväst
Häst ska ledas i träns med bett eller motsvarande vid all hantering
Klädsel hel och ren med godkänd hjälm och ridskor/stövlar
Nytt i TR 2015 Specialregel: I klasser till och med Lätt C får häst från och med 7 års ålder
göra totalt tre starter per dag. Detta kan ske med två eller tre ryttare. Två av
hästens tre starter kan ske i samma klass, i detta fall med två olika ryttare. (D-ponny 90 cm,
vi räknar alla fjordhästar som D-ponnyer)

klass 1 Clear round (100kr)
CR bombana, 30cm, 40cm, 50 cm, 60cm 70 cm samt 1 m
men 1 meter rids efter 90 cm klassen

klass 2 L 0,80m bed A:0/A:0 (100 kr)
2:a uttagning till SM allround för fjordhästar med godkändstam medlemmar i ÖFF
ingår i
klass
klass 2B 80 cm CR (100kr)

klass 3 L 0,90m bed A:0/A:0 110 kr
2:a uttagning till SM hoppning för fjordhästar med godkänd stam medlemmar i ÖFF ingår i
klass

klass 3 B 90 cm CR (100kr)
Startanmälan och betalning i Cafeterian innan din första start
Tävlingsklasserna är öppna för medlemmar i ÖFF
Övriga ekipage är varmt välkomna att rida pay and jump /CR
Sista anmälningsdag den 13 april kl 21.00 till Sara Andersson telefon mail eller SMS,
ange häst ryttare höjd/klass samt om du är medlem i ÖFF.
0706-867378, sara.burudandersson@gmail.com
Märk mailet anmälan hoppdag. (jag bekräftar mail och SMS)
Efteranmälan i mån av plats mot 100 kr extra per anmälan. Anmälan kan återtas tom
fredag den 17:e kl 18.00 vid senare avanmälan betalas startavgiften.
Varmt välkomna önskar ÖFF och Stall Mörtnäs
Startlistor och info på Östergötlands ff http://www.ostergotlandsfjord.eu/ senast
Fredag den 17/4
För vägbeskrivning se http://www.stallmortnas.se/

