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Särskilda bestämmelser. 

1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente,  
TR VIII Mounted Games. *Gällande SM-regler 2022 samt internationella grenregler. 

2. Anmälan sker på följande sätt: 
a. Laguppställning för alla par anmäls till ridklubben@allebyridklubb.se 
b. Ryttaranmälan med ponny nationella ekipage sker i TDB, *mini(u15) anmäler i SM-junior 
c. Ryttaranmälan med ponny för internationella ekipage skickas till ridklubben@allebyridklubb.se 

3. Ordinarie anmälan utgår onsdagen 2022-08-09 kl 18.00,  
därefter efteranmälan till onsdagen 2022-08-17 Kl:18.00 i mån av plats. 
Par som ej avanmält och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.  

4. Veterinäravgiften ingår i anmälningsavgiften.  
5. Vaccinationsintyg för internationella ponny visas vid veterinärbesiktning. 
6. Tävlingsplatsen är Göteborg Horse Park fibersand 110x65m 
7. Framridning på både gräs och fibersand. 
8. Anläggningsskiss:  http://www.gbghorsepark.se/kontakt/ 

9. Lottning kommer att ske onsdag 17 augusti kl 19.00 i Scoreboard. 
* Tre ålderskategorier, Senior SM/NM, Junior (u18) SM/NM och Mini (u15) med endast NM 
för de yngre ryttare som då väljer att inte delta i SM men tävla i yngre NM-klass. 

10. Ryttarmeddelande kommer finnas tillgängligt senast 2022-08-17 på  
http://allebyridklubb.se/tavling/tavlingar-hos-alleby/220820-21-sm-nm-par 

11. Lättare servering på tävlingsplatsen är öppen under tävlingen. 
12. Anmälningsavgift 2000 sek/par för både start i SM och NM, 

enbart SM eller NM 1600kr/par. 
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 utlandsbetalning måste betala alla avgifter. 

14. Efteranmälningsavgift 300kr/par. 
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 och kontaktperson: Rickard Holst +46 703-198500 (eller messenger) 

Banchef: Anki Wölfinger, Resultatansvarig: Annika Holst 
*Domare/Starter: Joakim Olsson 

18. *Finalisttröjor delas ut till A-finalister i senior- och juniorklass. 
19. *Vid färre än 2 anmälda par i SM kommer klassen ställas in. 

*Vid färre än 4 anmälda par i NM kommer klassen ställas in och slås ihop. 
20. *Vid behov av box eller boende kontakta Alleby på epost till ridklubben@allebyridklubb.se  

Grenar och Tidsprogram Publiceras separat. 
* ytterligare information som inte finns I TDB-propp. 


