
 

Proposition för  

 

Ridsällskapet Balans inbjudningstävling i dressyr för häst 

och ponny den 30 maj 2009 

 

Inbjudna klubbar är: Bergnäsets Ryttarsällskap, 

Rånebygdens Ridklubb och Luleå Ryttarförening 

 

Särskilda bestämmelser 

 

1.  Anmälan  

Anmälningstiden utgår 18 maj 2008. Anmälan via e-post lisa@stallbalans.se eller vanlig post 

till Lisa Åkerlund, Risögränd 6, 974 39 LULEÅ. För sent inkommen anmälan behandlas som 

efteranmälan.  

 

2.  Avgifter 

Alla kostnader betalas i sekretariatet efter avslutad tävling. Vid avanmälan/utebliven 

avanmälan efter anmälningstidens utgång tillämpas TR I mom 131 och TR II mom 204. 

Fakturering sker i efterhand. Avanmälningar och ändringar skall göras via e-post till 

lisa@stallbalans.se  

 

3.  Efteranmälan 

Efteranmälningar mottas i mån av plats mot en extra avgift om 50 kronor/klass och görs via 

e-post till lisa@stallbalans.se  

 

4.  Uppstallning 

Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den 

ordning anmälan inkommer. Efter avslutat tävlingsdeltagande på förmiddagen för häst 

måste platsen återlämnas snarast, då tävlingen fortsätter för ponny på eftermiddagen. 

Uppstallning box/spilta: 50 kr. 

 

5. Tävlingsbana  

Tävlingen äger rum utomhus på måtten 20 m x 60 m inkl collecting ring. Eftersom det 

enbart finns paddock, kommer framridning ske i omgångar, i grupper på dressyrbanan, 20 

m x 40 m och i collecting ring, 20 m x 20 m. Collecting ring ligger i anslutning till 

dressyrbanan.  
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6.   Servering 

Café och enklare matservering (hamburgare etc) finns på tävlingsplatsen.  

 

7.  Förfrågningar 

Tävlingsledare häst: Jenny Sandberg, tfn 070-350 98 25  

Tävlingsledare ponny: Jenny Sandberg, tfn 070-350 98 25  

Uppstallningsansvarig: Karin Lindström, tfn 070-530 98 42 

Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se 

 

8. Ryttarmeddelande 

Meddelande till ryttare samt hästförteckning kommer endast att finnas på www.stallbalans.se 

från och med 24 maj 2009. 

 

9. Funktionärer 

Överdomare/Domare: Marie Nilsson Lundberg 

Resultatanvarig: Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51, lisa@stallbalans.se  
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Preliminärt tidsprogram och klasser 

 

Lördag 30 maj, kl 09.00, Häst  

 

Klass 1 – LC:2 2008   (80+0) 

Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris 

 

Klass 2 – LB:1 2006   (80+0) 

Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris 

 

Lördag 30 maj, kl 13.00, Ponny 

 

Klass 3 – LC:2 2008   (80+0) 

Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris 

 

Klass 4 – LB:1 2006   (80+0) 

Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris 

 

 

Ridsällskapet Balans hälsar alla varmt välkomna till tävlingsdagen! 

 

 

 

 

 

Godkänd 2009-04-28/NRF Maria Johansson 


