
Välkommen till Sydslättens RF´s 
Regionala/Nationella hopptävling för häst 22-23 september 2012  
OBS! På söndagen startar vi dagens första klass klockan 8.00 pga många starter!!! 

 

Preliminärt tidsprogram 
Regional hopptävling lördagen den 22 september – 121 starter 
kl 9.00 klass 11 Hoppning 1.00m bed A, avd B 15B       
därefter klass 10 Hoppning 1,00m bed A, avd B 34B 
 klass   9  Hoppning 1,10m bed A, avd B 30B 
 klass   8 Hoppning 1.00m bed två faser A:0+A:0 17A 
 klass   7  Hoppning 1.10m bed två faser A:0+A:0 25A 
Nationell hopptävling söndagen den 23 september – 314 starter 
kl 8.00 klass  6  Hoppning 1.20m bed A, avd B 34B       
därefter  klass  5  Hoppning 1.20m bed A, avd B 48B       
 klass  4  Hoppning 1.30m bed A, avd B 18B 
 klass  3  Hoppning 1.20m bed två faser A:0+A:0 69A (bangång efter halva klassen) 

 klass  2  Hoppning 1.30m bed A:0  90A (bangång efter halva klassen)       
 klass   1  Hoppning 1.40m bed två faser A:0+A:0 55A 
 

Sekretariat 
Telefon på tävlingsdagen 0410-20080, ingen mail under tävlingsdagen. 
Öppettider sekretariat lördag: 8.00 – 30 minuter efter sista start, söndag: 7.00 – 30 minuter efter sista start. 
 

Preliminära startlistor kommer att publiceras på www.equipe.com 

Kommer att omnumreras på tävlingsdagen inför varje klass, startordningen är dock samma, ev med vissa ändringar. 
Ni som står som strukna på startlistorna (inte ser ert namn), sätt in pengar på ert TDB-konto, så dras pengarna i 
veckan och strykningen försvinner. Annars står ni som osynliga tills betalning är gjord och då gäller betalning på plats 
före start! OBS! Vi tar inte kort, så det är kontant betalning på plats som gäller!!! 
Inga pengar - ingen start, ni är dock betalningsansvariga ändå. 
Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 
Det går fortfarande att efteranmäla till tävlingen, maila syds-tavling@hotmail.com  
Återbetalning av anmälningsavgiften sker mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg, dock tas en avgift ut på 50 kronor 
för adm.kostnad. Skickas till Sydslättens RF, att: Annica Thornberg, Hallasvängen 35 D, 231 65  Trelleborg.  
 

OBS! Tänk på att vår anläggning är en rökfri anläggning. Rökning sker endast på anvisad plats! 
Finns på kortsidan av ridhuset, till vänster om ingången. 
 

Prisutdelning 
Till prisutdelning är det endast placering 1-6 som kallas, till häst. 
I avd B erhåller felfritt ekipage rosett vid utgången. 
Resterande placerade hämtar sina priser i sekretariatet. 
Premier betalas endast ut via TDB. Ni som anmält via mail, måste ge sekretariatet er mailadress som är kopplat till ert 
TDB-konto, så premien kan sättas in där. 
 

Servering 
Cafeteria med mycket välsorterad servering finns på plats, serveras allt från kaffe till god varmrätt. 
 

Funktionärer 
Tävlingsledare: Jenny Westin/Carin Jönsson 
Banbyggare: Maria Alfredsson 
Överdomare/domare: Ewa Björk och Bengt Sånesson 
Veterinär: Nanna Holst Kjellingbro 
Sekretariatet: Annica Thornberg 
 

Veterinär 
Veterinäravgift om 80:- betalas i sekretariatet innan start (gäller endast söndag). 
Vaccinationsintyg ska visas i sekretariatet. 
 

Vägbeskrivning 
Från Malmö: 101:an, när du kommer in i Anderslöv, strax efter ljussignalen står en skylt Börringe, ta vänster där, följ 
vägen och strax efter kurvan ser ni ett nätstaket och flaggstänger på vänster sida, står en skylt Ridhus. Sväng vänster 
där och ni är framme! 
Från Ystad: 101:an, när du kommer in i Anderslöv, står en skylt Börringe, ta höger där, följ vägen och strax efter 
kurvan ser ni ett nätstaket och flaggstänger på vänster sida, står skylt en Ridhus. Sväng vänster där och ni är framme! 
Från 108:an: I rondellen vid Alstad, sväng vänster och ni är inne på 101:an, följ vägen tills ni är inne i Anderslöv, se 
vidare beskrivning från Malmö. 

Hjärtligt välkomna hälsar Sydslättens RF! 

http://www.equipe.com/
mailto:syds-tavling@hotmail.com

