
Proposition För Nisse Cup 2021 
12-13 juni Göteborg Horse Park 

Alleby Ridklubb 
 
 
 

Särskilda bestämmelser 
1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III 
Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted 
Games, TRWE Working Equitation och Anvisningar. 
2. Laguppställningen anmäls till alleby.tavling@gmail.com, ryttaranmälan sker via 
tävlingsdatabasen. Ordinarie anmälan utgår 2021-06-04. 
3. Därefter efteranmälan till 2021-06-10 Kl:18:00 i mån av plats. 
4. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats. 
5. Vaccinationsintyg för utländska ponny visas senast vid veterinärbesiktning. 
6. Tävlingsplatsen är Göteborg Horse Park: Fibersand 65x80m 
7. Framridning: gräsbana 
8. Anläggningsskiss: www.allebyridklubb.se 
9. Lottning kommer att ske torsdag 10 juni 18.30 med Games Pro. 
10. Ryttarmeddelande kommer finnas tillgängligt på www.allebyridklubb.se senast 2021-06-10 
11. Lättare servering utomhus kommer finnas enligt restriktionerna. 
12. Anmälningsavgift 3000 sek/lag 
13. Betalas till Alleby Ridklubb Bg: 953-3076 märk inbetalningen med lagets namn. Utländska lag 
betalar till: IBAN: SE 4850000000050391000047 BIC: ESSESESS Bank SEB. Observera att ni 
som gör betalningar från utlandet måste betala alla avgifter för både er bank samt mottagarens bank. 
14. Efteranmälningsavgift 500:- / lag. 
15. Funktionärer skall tillhandahållas av varje lag för att tillse den egna banan. 
16. Linjedomare skall tillhandahållas av laget till heatet efter det man ridit. 
17. Tävlingsledare & kontaktperson: Rickard Holst 0703198500 
18. Banchef: Anki Wölfinger 
19. Domare/Starter: Joakim Olsson 
20. Veterinär: Åsa Hinton 
21. Första start är på lördagen beräknad till 11.00 
22. Anmälan utan betalning skall av svenska ekipage göras till TDB, vi kommer därigenom 
kontrollera att vaccinationer är i ordning samt att alla har licens, ryttare som ponny. Svenska 
ekipage måste därför inte start anmäla och uppvisa vaccination, dock kommer vi ha 
stickprovskontroller och passet måste medtas för en eventuell sådan. 
23. Grenlista kommer separat. 
24. Laguppställning skickas in av lagledaren till: alleby.tavling@gmail.com Använd formulär i 
gamespro: https://www.gamespro.org/?page=registration_form 
 
26. Pga. nuvarande restriktioner får barn och ungdomar födda 2005 eller senare endast tävla 
endagstävling. Om det är ihållande efter 1/6 kommer vi under lördagen erbjuda en individuell 
tävling för dessa ryttare. 
27. Vid färre än 4 anmälda lag i vardera ålderskategori kommer klasserna slås ihop. 
28. Om det totalt är färre än 4 lag den 4/6 kommer tävlingen ändras till par för dom som vill. 
 


