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Tillfälliga TR under coronapandemin
2020: https://www.ridsport.se/globalassets/518fb8aaeee1459b85c0def0d8bb88ab/tranpassning-corona_tr-regler.pdf
Grenspecifika regler under coronapandemin
2020: https://www.ridsport.se/globalassets/518fb8aaeee1459b85c0def0d8bb88ab/tranpassning-corona_grencpecifika-regler.pdf
1. Anmälan sker via TDB: https://tdb.ridsport.se/meetings/58697 och betalas via
Swish till 123 431 64 77 ange ryttarens och hästens namn.
Anmälan fr.o.m den 2020-10-04 kl 18:00.
Anmäl senast 2020-10-23 kl 18:00.
Eventuell avanmälan ska ske till Ulrika Sherman 070-368 91 92.
Anmälan för klasser ska betalas senast: 2020-10-23 kl 18:00
2. Tävlingsbana: Ridhus, sand/spån, 20x60., Framhoppning: Utomhus, grus, 60x60
Framridning: Utomhus, grus, 60x60.
3. Ryttarmeddelande: Kommer publiceras på TDB och hemsida
4. Servering på tävlingsplatsen: Enklare servering kommer att finnas
5. # Läs igenom propp och ryttarmeddelande innan ankomst för att hjälpa till att följa de
restriktioner som finns!
DÅ VI GENOMFÖR KM MED RÅDANDE RESTRIKTIONER GÄLLER UTÖKADE REGLER
Tävlingen kommer att genomföras i enlighet med vid tidpunkten för tävlingen gällande
regelverk från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Ridsportförbundet
och Smittskydd Region Västernorrland
Om reglerna skärpts vid tidpunkt för tävlingen kan tävlingen komma att ställas in, i det
fallet sker återbetalning av erlagda avgifter.
# OBS! Max en medföljare/häst är tillåten, ryttare under 21 år får ha två medhjälpare.
# Ingen publik är tillåten.
# Ryttare eller medhjälpare som tillhör en riskgrupp eller har någon form av symptom ska
inte komma till tävlingsplatsen.
# I det fall vi får många anmälda ber vi er att inte komma för tidigt till er start samt lämna
tävlingsområdet så snart som möjligt efter ritt. Detta för att minimera antalet personer på
tävlingsplatsen. Mer information kommer i ryttarmeddelande.
# Håll avstånd på parkering, framridning och andra ytor.
# Mejla eller sms:a era frågor till ulrikascherman@yahoo.se eller 070-368 91 92.

Proposition
Klubbtävling med KM
Hoppning den 24/10 och Dressyr den 25/10

Sida 2

PRISER MM
# Ingen prisutdelning till häst, mer information i ryttarmeddelande.
KM REGLER
> TÄVLINGEN är öppen för alla klubbmedlemmar som får rida alla klasser.
> RYTTARE som tävlar för annan klubb än MRF deltar inte i KM
> KM i hoppning rids på den höjd du gått runt felfritt i fas 1 under 2020
> OBS! när du anmäler till hoppning ange i TDB vilken höjd du vill rida
> KM i dressyr rids som lägst i klassen under den högsta du startat under säsongen. Ex:
har du startat LA får du rida KM i LB.
> DU får starta i fler klasser, meddela innan första start vilken klass du väljer att ha som
KM-klass
> DU får starta med fler än en häst/ponny, meddela innan första start vilken häst/ponny
du vill rida i KM.
Observera att vintertid införs den 25 oktober!
Vi hjälps åt att bygga fram och bygga bort, mer information kommer i ryttarmeddelande.
6. Kontaktperson: Ulrika Scherman, tfn 070-368 91 92, ulrikascherman@yahoo.se.
Dressyrdomare: Therese Värme.

