
Meddelande till ryttare 

Henriksdals RF hälsar alla varmt välkomna till  
SM för Juniorer/Young Rider/Seniorer 

22-26 augusti 2012 

Preliminärt tidsprogram UPPDATERAT: Onsdag: kl 12:00, Torsdag och Fredag: 09:00 Arena B 
och 10:30 Arena A. Lördag: kl 10:00 båda banorna och Söndagen: 9:00 Arena B och 10:00 
Arena A 

Sekretariatet  

Öppettider under tävlingsdagarna: 7.30 till en timme efter sista start. Telefonnummer under 

tävlingsdagarna är 0703-67 33 29 och 0733-86 97 00.  

Ändringar via mail:  smhenriksdal@hotmail.com så tidigt som möjligt helst innan tävlingarna för 
att underlätta arbetet i sekretariatet. Ändringen är godkänd vid mailsvar. 

All betalning sker via kontantbetalning! Vi tar inte kort. 

 
Prispengar kommer att utbetalas i TDB.  

Kopia på F-skattsedel måste, i förekommande fall, visas upp innan utbetalning av premier kan 
ske. För premiemottagare utan F-skattsedel som under samma kalenderår kvitterar ut mer än 

ett halvt basbelopp från Henrikdals Ryttarförening kommer preliminär A, skatt på 30% samt 

sociala avgifter dras från hela det under året erövrade beloppet.  
Kontrollera innan ni åker att allt är betalt. Vid fakturering kommer en avgift att tas ut på 150:-. 

För återbetalning av avgift måste veterinär/läkarintyg vara oss tillhanda senast 1 september.  

Skickas till: Henriksdal RF, Henriksdals Gård, Everlövsvägen 134, 275 63 Blentarp eller mailas till: 
smhenriksdal@hotmail.com. En administrativ avgift på 50: - kommer att uttagas. 

Resultat: Kommer att sitta anslaget vid sekretariatet och på Equipe online.  
Dessutom kommer det att finnas datorskärmar vid sekretariatet.  

Prisutdelning: De sex främst placerade är välkomna in till prisutdelning till häst.  

Funktionärer  

Banbyggare: Fredrik Malm (Arena A, stora banan) & Remigiusz Wierzbowski (Arena B, lilla banan)  

Domare/Överdomare: Annika Pihl, Kerstin Jäderlund, Fredrik Reuterskiöld, Carolyn Dahlberg  
Tävlingsledare: Ragnar Bengtsson 

Hästbesiktning: Alla hästar ska besiktigas. 100 kr/häst. Betalning måste ske i sekretariatet 

INNAN besiktning. Ni erhåller ett kvitto på er betalningen som skall överlämnas till veterinären. 

Inget kvitto=Ingen besiktning. Veterinär är Johan Lenz. Se besiktningstider vid sekretariatet.  

All betalning sker via kontantbetalning! 
 
Hovslagare : Hovslagare kommer att finnas på tävlingsplatsen. 



Bakbensskydd  
Observera reglerna enligt TR på tillåtna bakbensskydd.  

För alla hästar t.o.m. 7 års ålder (i alla klasser) gäller följande för bakbensskydd:  

* Varje skydd få väga max 200 gram  

* Skyddet måste täcka kotleden  
* Högsta höjd på skyddet på insidan är 16 cm  

* Lägsta höjd på skyddet på utsidan är 5 cm  

* Insidan av skyddet måste vara slät  

* Rem/remmar, oelastisk/oelastiska dvs. ej töjbar/töjbara, för knäppning är tillåten och ska 
knäppas på utsidan  

Kontroll kommer att ske, vid ridning med felaktiga skydd kommer ekipaget att stängas av från 
klassen. 

Uppstallning  

Kommer att ske i mobila boxar. Vänligen respektera de anvisningar som ni får av 
uppstallningsansvarig. Extra spånbalar finns att köpa på plats, 100 kr/bal betalas kontant. 

Elplats  
Ni får ett el-plats kort att sätta i fönstret på fordonet när ni blir anvisad plats av 
parkeringspersonalen.  Glöm inte betala er el om den inte dragits i TDB. 

Restaurang och Cafeteria är välsorterade och i Stora tältet är där även fullständiga rättigheter. 

Toalett och dusch finns i modul.  

Övrigt  
Eftersom tävling sker på två banor kan det hända att någon ryttares egna ritter kolliderar med 

varandra. I detta fall gäller att i klass med premier behåller ryttaren sitt startnummer och 

kommer på ”drop in” med t.ex. unghästen. Rockader av klasser, på vilken arena de kommer att 
gå kan också ske för att vi ska kunna hålla tidsporgrammet. 

All betalning sker via kontantbetalning! 

 
Länk till SM reglerna!  http://www3.ridsport.se/Tavling/Hoppning_/Regler/SMihoppning2011/ 
 

Vägbeskrivning  
Hittar ni på www.henriksdal.com under fliken ”Välkommen” där finns även GPS-koordinater 

 Alla hälsas hjärtligt välkomna till Henriksdal! 

 


