
Information Sundbyholms Allround Championat 

 

• Samtliga ponnyer som skall delta under dagen måste göra exteriörbedömningen då det samtidigt 

sker en besiktning. 

• Ingen ålders eller viktgräns på ryttare/kuskar. Dock ska ekipaget vara harmoniskt (ryttare). 

• Ponnyn måste vara minst 4 år gammal för att få delta i ridgrenarna samt i championatet, men det 

finns ingen övre gräns. 

• Hjälm och säkerhetsväst är obligatoriskt i samtliga grenar. Finns att låna. 

• Vid brukskörning skall enaxlad rockard användas. Finns att låna. 

• Pisk får endast användas i körgrenarna samt hoppningen. Sporrar är ej tillåtet. 

• Groom (medhjälpare) är obligatoriskt i dressyr- och brukskörningen. 

• Ponnyn får endast göra en start per gren (propositionens siffra) 

• Priset är 50:-/start (ej exteriörbedömningen som är kostnadsfri).Ponnyer som deltar i championatet 

får deltaga i fem grenar för priset av fyra. (=200:- )    

• För deltagande i championatet krävs det att man deltar i minst fyra, max fem grenar (exkl. 

exteriörbedömningen). Då det endast är poängen från de fyra bästa grenarna som räknas in i 

slutresultatet. I resultatet måste en ridgren samt en körgren ingå.  

• För deltagande i championatet krävs det att ponnyn startar i både rid-, kör och fartgren. 

• För deltagande i championatet kan även start i Clear Round räknas. 

• Det är hästen som tävlar i championatet så flera kuskar/ryttare kan tävla med samma ponny. 

• Samma kusk/ryttare kan även starta med flera ponnyer. 

• Anmälan och betalning ska ske senast den 1/8 2014. 

• Mat och dryck kommer att finnas till försäljning under dagen. 

• Gemensam prisutdelning efter avslutad tävlingsdag. 

• De domare som kommer att användas kan ibland vara deltagandes släktingar eller vänner. Detta 

medför att man inte kan garantera att inte jäv skulle kunna uppstå. Men då detta är en trevlig 

lek/”tävling” så accepterar man detta då man anmäler sig detta mästerskap. 

• Vid ev. tolkningsfrågor har tävlingsarrangören tolkningsrätt. 

• Vid frågor ring till: Malena Nogerius tel. 0733-309 389 

 

Anmälan görs på särskild blankett eller via webbanmälan på denna länk: 

https://docs.google.com/forms/d/15qRDskcVFrH8WoAjU8hJwNF4ayfODTCpxWm0PBXAG18/viewform 

Den skriftliga  anmälan skickas till Sundbyholms Travskola, Sundbyholms travbana, 635 08 Eskilstuna 

Märk kuvertet  ”Allroundmästarskapet”. 

 


