Norrfjärdenshoppet
24 september 2017
Första start 11.00
100 kr/klass och ekipage
Plats: Mankhöjden, Norrfjärden
Anmälan och frågor till Karin Stenlund senast 20/9 – Anmälan EFTER detta datum
tillkommer efteranmälningsavgift på 40:-/klass
Mail: carin.stenlund@spsm.se mobil: 072-241 10 41
Anmälan ska innehålla: Ryttare, häst eller ponnyns namn samt ev. kategori på
ponny, klass ni anmäler till samt telefonnummer.

Klass 1 Debutant Bedömning: A: Clear round
a - 30 cm - ponny och häst
b - 40cm - ponny och häst
c - 50 cm – ponny och häst
Klass 2 Bedömning A/A:0 två faser 30 sek (ny startsignal)
a - 60 cm – ponny och häst
b - 70 cm – ponny och häst
c - 80 cm – ponny och häst
Klass 3 Ackumulatorhoppning (se info nedan) Bedömning A:0
Ponny 70 cm
Häst 90 cm
Jokerhinder +10cm

Vandringspokal
Kiosken är öppen med försäljning av grillade parisare,
kaffe, läsk, fika och godis
NYHET! Nu kan du betala med Swish!
Numret är: 123 098 71 31

Välkomna!
Obs! Vi tillhör ej SvRF och följer inte TR rakt av, men ser gärna att ekipage använder
Säkerhetsväst och följer givna säkerhetsbestämmelser. Hjälm är ett krav!
Medlemskap i 4H är också ett krav pga försäkringar! Går att lösa på plats och kostar för ungdomar 175:/kalenderår (familjemedlem 140:-) och för de över 26 år 215:- (familjemedlem 180:-)

Ackumulatorhoppning
Denna hoppning sker över en bana bestående av 6 till 10 enkelhinder. För felfritt
övervunna hinder får ekipaget poäng motsvarande hindrets nummer. För nedslaget
hinder erhålles inga poäng.
Övriga fel belastar ekipaget avdrag med 4 poäng vid första olydnad, åtta poäng vid
andra olydnad samt 1 poäng för varje påbörjad 4-sekundersintervalls överskridande
av maximitiden.
Sista hindret i klassen har ett alternativt hinder kallat Joker. Jokerhindret ska vara
svårare än det ordinarie hindret och ger felfritt övervunnet dubbel poäng. Höjd +10
cm över ordinarie bana. Ryttaren väljer själv vilket av hindren han vill hoppa.
Om Jokerhindret rivs ska poängen dras från slutsumman. Efter en vägran på
Jokerhindret får normalhindret hoppas vid nästa försök.
Hoppningen bedöms enligt metod A:0 där tiden avgör direkt vid lika poängsumma.

