PROPOSITION
till Torns Ryttarförenings Ungdomssektions välgörenhets pay and jump för häst och ponny.
14 oktober 2018, inbjudnings pay and jump.
Särskilda bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår 7 oktober. Efteranmälan accepteras i mån av plats mot extra avgift
på 40 kr.
2. Anmälan sker genom att maila Anna Eriksson annalinnea02@gmail.com.
Anmälan är bindande såvida inte läkar-/veterinärintyg kan visas.
Ange i anmälan:
Ryttare:
Häst:
Kategori:
Höjd:
3. Ekipage som är medlemmar i TRF ska ställa upp med en funktionär som under dagen
jobbar ”halv dag”. Glöm ej anmäla att funktionären är på plats.
Ange då även:
Önskad funktionärsuppgift:
Vem som är funktionär:
4. Anmälningsavgiften på 80 kr betalas på plats. Gärna kontant men swish går också bra.
5. Vaccinationsintyg skall kunna visas på plats. Hästar stående på anläggningen behöver
inte visa vaccinationsintyg.
6. Tävlingarna sker i ridhus 25*66, framridning/framhoppning utomhus 46*64 och i ridhus
20*40. Max fem ekipage (ponny)/fyra ekipage (häst) på framridningen 20*40.
7. Förfrågningar sker genom att ta kontakt med tävlingsledare. Anna Eriksson
annalinnea02@gmail.com eller Ida Jacobson jacobsonida@gmail.com eller Maja Rauer
maja6163@gmail.com.
8. Alla ekipage får köpa en rosett oavsett resultat.
9. Detta är en inbjudnings pay and jump för klubbarna som Torns RF samarbetar med
(Stävie och ÖTR). Detta innebär att vi mestadels följer TR 1 & 3 men med undantag för att
nummerlapp behöver inte bäras, kavaj får bytas ut mot långärmad tröja eller jacka, ridbyxor i
alla färger tillåtna och stövlar får bytas ut mot shortchaps.
10. Syftet med pay & jumpen är dels att ekipage ska få träna på att tävla på lättare nivå med
enklare regler men även att en stor del av inkomsterna kommer skänkas till välgörenhet. Mer
fakta om organisationen vi väljer kommer senare i ryttarmeddelandet.

Preliminärt tidsprogram tävlingsdagen
08:00, bangång
09.00, höjder endast för ponny:
Bom, tillåtet med ledare.
40 cm
50 cm

60 cm
PAUS 10 min, bangång.
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
PAUS 20 min, bangång, byte av funktionär uppgift för medlemmar.
Därefter, höjder endast för häst:
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
PAUS 10 min, bangång.
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
Pauser kan flyttas beroende på antal ekipage i klasserna. I ryttarmeddelandet kommer det
finnas mer information om tider.
Vi hoppas att alla hjälps åt att göra den här dagen så trevlig som möjligt och hejar på
varandra!
Varmt välkomna!
// TRU

