
Ridsällskapet Balans & Stall Balans arrangerar  
höstens Stall Balansdagar  

Klubbtävling med  
Klubbmästerskap  i dressyr  

Lördag den 6 september 2008  
 

Klass 1, med första start kl 12.00  
Dressyr 3 (skritt – och travprogram). Clear round. Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat.  
 
Klass 2 
Lätt C:2 2008. Rosett och hederspris till placerade ekipage. Plakett till 1:a plac.  
  
Klass 3 – Klubbmästerskapsklass sponsrad av Lastbilsstation 
Lätt B:1 2006. Rosett och hederspris till placerade ekipage. Plakett till 1:a plac.  
 
Klass 4 
Lätt A:1 2007. Rosett och hederspris till placerade ekipage. Plakett till 1:a plac. 
 
Iron Ladies Cup 
I samtliga klasser ingår Iron Ladies Cup, som är öppen för Dig som passerat 30-årsstrecket. Du rider valfri 
klass enl ovan och bästa procentresultat vinner/placerar sig. Antal placerade enl TR i förhållande till cup-
deltagare. Rosett och hederspris till placerade ekipage. Plakett till 1:a plac.  
 
Domare:  
 
Startavgift: 70 kronor/klass som betalas i sekretariatet innan start. 
 
Sekretariatet öppnar kl 11.00.  
Startanmälan måste göras senast 30 minuter innan klassen börjar.  
Ev avanmälan senast 1 timme innan första start. I annat fall debiteras startavgift.  
 
Klasserna genomförs vid minst tre startande ekipage.  
Klasserna är öppna för både juniorer och seniorer oavsett ponny eller häst. 
 
Du måste själv bevaka om tävlingarna av någon anledning måste ställas in. Se www.stallbalans.se för aktuell 
information.  
 
Anmälningsblankett finns på www.stallbalans.se och uppsatta i stallet. Ifylld blankett lämnas i brevlådan i 
stallet eller mejlas till lisa@stallbalans.se  
 
Självklart hjälps vi ALLA åt med funktionärsuppgifter under tävlingsdagen. Detta innebär att den som skall 
tävla också är skyldig att göra en funktionärsinsats. Skriv upp Ditt namn på funktionärslistan i stallet!  
 
Anmälan till tävling och funktionärsuppgift senast 2 september 
 
Information: Lisa 070-377 29 51, 0920-697 44 eller Anna-Karin 070-604 80 50  
 
 
 
 
 
 
 
              
                      Huvudsponsor KM 2008 

För att få delta måste Du 
vara medlem hos RSB.  
Medlemskap (100 kr/ 
termin) kan lösas på plats 
under tävlingsdagen. 


