Norrfjärdens 4H-klubb inbjuder till hopp- och
dressyrträningstävling med meetingpris till bästa
ponny och häst
Plats: Mankhöjden, Norrfjärden
100: -/ klass
Klasser:
Lördag17 juni – första start 12.00


Klass 1 dressyr - Lätt D:4 2011



Klass 2 dressyr - Lätt C:1 2015



Klass 3 dressyr – Lätt B:1 2015



Klass 4 dressyr – Lätt A:1 2017 OBS! Nytt program

Söndag 18 juni - första start 11.00


Klass 5 hopp – Debutantklass a) - 30 cm, b) - 40 cm Ponny och Häst
Bed A:Clear round (ekipage ges möjlighet att starta en andra runda om inte första rundan gått
felfritt)



Klass 6 LD hopp – A/B ponny - 40 cm, C/D ponny – 60 cm, Häst – 80 cm
Bed. A:0/A:0 två faser 30 sek (ny startsignal vid omhoppning)



Klass 7 LC hopp – A/B ponny - 50 cm, C/D ponny – 70 cm, Häst – 90 cm
Bed. A:0/A:0 två faser 0 sek (flygande start vid omhoppning)

Meetingpris till det ponny- och hästekipage som under helgen får högst poäng i tre
klasser. Man får räkna två hoppklasser och en dressyrklass eller två dressyrklasser
och en hoppklass. Ekipage får starta högst tre klasser/dag.
En seger i en klass ger 12 poäng, 2:a placering ger 10 poäng, 3:e ger 8 poäng, 4:e
ger 6 poäng, 5:e och nedåt ger 4 poäng. Debutantklassen ger 4 poäng till alla felfria
ekipage i första rundan.
Anmälan och frågor till Gabrielle senast 12 juni
Mail: gwbella@hotmail.com Mobil: 070-654 28 90
Kiosken är öppen med försäljning av kaffe, fika
Grillade parisare, läsk och godis

Varmt 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!

Norrfjärdens 4H inbjuder till

Loppis
av häst- och djurprylar
Lördag 17/6 i Norrfjärden

Under dressyrtävlingen på Mankhöjden i Norrfjärden den 17/6 finns
det möjlighet att ställa upp ett bord och sälja hästprylar. Man tar
med eget bord (inga bilar ryms) och ställer sig på lilla parkeringen vid
ridplanen. Bord och grejer till loppisen ska vara på plats kl 12.00, dvs
innan första start går. Under tävlingens gång får man inte köra dit en
bil och packa undan! Detta görs efter tävlingens slut.
Har du inget att sälja är du välkommen att fynda billiga prylar, fika,
äta lunch och kika på dressyrtävlingen.
Det kostar inget att stå och sälja men vi önskar att man anmäler sig
till Karin 070-3140707 eller carin.stenlund@spsm.se om man
kommer.

Välkommen!

