Hjärtligt välkomna till
Riksfinaler för 3 & 4 åriga ponnyer
Årets Ponny
24-25 september 2021 i Vetlanda
Anmäl er ankomst i sekretariatet (finns i röda boden vid stallarna) där ni erhåller katalog =
startanmäld.
Sekretariatet är öppet 18:00-20:00 på fredagen.
Sekretariatet öppnar lördag 10:00 och söndag 08:30 & har öppet till 30 min efter
bedömningarnas slut.
Förfrågningar: Jette Hansen, 0730-776193, ej sms.
Bedömningsledare: Maria Andersson, 0733-861621 kvällar & under arrangemanget.
Arrangemanget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
• Stanna hemma om du känner dig sjuk! • Håll avstånd • Tvätta händerna!
Ponnyn ska bära nummerlapp på höger sida (medtag egna).
Visare samt medhjälpare till 3-åriga ponnyer ska bära hjälm.
Ryttare t.o.m. 18 år skall bära säkerhetsväst av godkänd typ, vid all ridning på tävlingsområdet.
Bedömningsprotokoll utlämnas i sekretariatet efter klassens slut.
3-åringarna samt 4-åriga B-ponnyer löshoppning bedöms i lilla ridhuset.
4-åringarna bedöms i stora ridhuset.
In och utsläpp till ridhusen sker i gången mellan ridhusen!

OBS OBS OBS
Treåriga ponnyer visas i gångarter enligt nedan.
Ponnyn släpps först i lösgalopp. Därefter visas ponnyn vid hand i skritt och trav enligt
domarens anvisningar. Domaren kan begära att ponnyn visar tempoväxlingar!
I övrigt enligt proposition.

RIKSFINAL 4-åriga ponnyer GÅNGARTER: Utrustning ryttare enl Dressyr TR, dock ska
säkerhetsväst bäras av ryttare under 18 år. Utrustning ponny enligt Dressyr TR.
RIKSFINAL 4-åriga ponnyer uppsutten HOPPNING: Utrustning ryttare enl Dressyr TR, dock ska
säkerhetsväst bäras av ryttare under 18 år. Utrustning ponny enligt dressyr TR, i övrigt enligt
anvisningar för uppsutten hoppning.

Domare hoppning & gångarter:

Hans Wallemyr

ÅRETS PONNY
Kommer att ske lördag 11:00 ute på gräsbanan.
Domare: Kurt Larsson
Uppstallning: Ulrika Karlsson med mail ullull1973@gmail.com 073-909 57 55.
Medtag redskap för rengöring av box. Skottkärror finns på plats.
De som har box MÅSTE skriva kontaktuppgifter på boxen samt vara uppmärksamma på att
dörren är spärrad nertill!
Extra spån går endast att köpa när championats sekretariatet är öppet, ligger vid stora
gräsbanan.
Serveringen: På tävlingsplatsen finns välsorterad servering med grillat, mackor, toast, fika.
Hundar får inte vistas lösa på anläggningen.
För ALLAS säkerhet är vi tacksamma om ni respekterar våra avspärrningar.

ALLA deltagande 3 & 4-åringar erhåller deltagar-rosett
& stallplakett från SPAF samt ”Goodiebag”
från TIP-TOP Läder & Big’s stuteri i sekretariatet när de
hämtar sin skriftliga kritik!

Big´s stuteri
Tidsprogram med startlistor samt karta över området och katalog kommer att läggas ut på
hemsidan.

Vägbeskrivning
Från Jönköping, Nässjö, Eksjö;
Vid Nydalarondellen följ skylt Oskarshamn väg 47. I följande två rondeller – kör rakt fram.
Efter sista rondellen kör ca 800 m, sväng vänster ”Ridhus”.
Från Värnamo, Sävsjö;
I första rondellen sväng höger. Nästa rondell rakt fram. Kör ca 800 m, sväng vänster ”Ridhus”.
Från Växjö, Ljungby;
Sväng till höger i rondellen. Kör ca 800 m, sväng vänster ”Ridhus”.
Från Målilla, Västervik;
Efter järnvägsövergången kör ca 500 m, sväng höger ”Ridhus".

Väl mött i Vetlanda till en trevlig ponny-helg!

