
Proposition  
Alleby RK välkomnar Er till  

Svenska & Nordiska Mästerskapen i Par,  
Mounted Games - Gymkhana 24-25 september 2016 

1. Tävlingen rids på sandbana 100x70m med max 6 par inne på banan samtidigt. Framridning sker 
på gräsbana i anslutning till tävlingsbanan.  
2. Anläggningsskiss: http://www.gbghorsepark.se/anlaggningen/  
3. Bettregler & utrustning följer svenska TR. Standingmartingal får endast användas av ryttare över 
18år. (Detta måste vara en standing som är gjord för ändamålet). Ponnyns mått får inte överstiga 
148cm. 
4. Grenregler inne på banan följer internationella TR  
5. Varje par skall bistå med 2st funktionärer i heatet man rider i och 1 linjedomare i heatet direkt 
efter man ridit. Man signerar in till vår arenaparty marshall och signerar ut när heatet är klart. Om 
funktionärer/linjedomare inte dyker upp eller inte gör det som förväntas att göras så dras 10poäng 
ifrån det paret. OBS! Om det är funktionärer som går och röker inne på banan så kommer dessa få 
lämna banan omgående och paret förlorar 10 poäng.  
6. Endast par som består av 2 svenska ryttare kan vinna SM titeln medans den Nordiska titeln kan 
vinnas av mixade par ifrån dom 3 nordiska länderna som deltar.  
7. Man rider 3 grundomgångar följt av finaler. (U12 rider 4 omgångar och den individuella novice 
klassen är 1gång/dag)  
8. Finalisttröjor delas ut till a finalisterna  
9. Veterinärbesiktning sker både lördag och söndag före start för alla deltagande i sm/nm. Utebliven 
veterinärbesiktning medför diskvalificiering för det paret. Detta betalas kontant på plats på 
lördagens tävling - exakt belopp kommer i ryttarmeddelandet.  
10. Licens (för svenska ryttare) och vaccinationsintyg uppvisas innan start på lördag morgonen.  
11. Anmälan skickas till adolfsson_cicci@hotmail.com senast den 18 september. Därefter så sker 
anmälan imån av plats till en extra kostnad av 200kr/par  
12. Anmälningsavgift betalas in till Plusgiro 732571-5 ställt till Alleby Ridklubb, glöm inte skriva 
vem inbetalningen gäller.  
800kr/par - sm/nm 
400kr/par - u12 pay and ride 
150kr/dag/ryttare - novice klass.  
Stallplats och sovplats betalas kontant på plats.  
13. Briefing och lottning sker fredag kväll 20.30 på alleby ridklubb  
14. Fik med enklare mat finns på plats och är öppet under tävlingsdagarna 

Vid frågor - tveka inte att kontakta mig på 0046 703926279 eller adolfsson_cicci@hotmail.com 

Hjärtligt Välkomna till roliga tävlingar!  
Önskar Alleby Ridklubb 

http://www.gbghorsepark.se/anlaggningen/

