
                                                             

PROPOSITION  

Gunnesby HSK inbjuder till  

Lag SM och GHSK pokalen individuellt 

Mounted Games 5-6 oktober 2019 på Göteborgs horse park 
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. Grenar följer internationella TR. 

2. Anmälan via TDB. Ordinarie anmälan utgår 2019-09-29.  

3. Därefter efteranmälan till 2019-10-03 Kl:18:00 i mån av plats till en extra kostnad av 500 
kr/lag klass resp. 100 kr per individuell klass. Ekipage, som ej avanmält till klass och inte 
kommer till start ska erlägga straffavgift på 500 kr resp. 100 kr/klass. 

4. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats. Veterinär besiktning 
bägge dagarna för samtliga klasser. 

5. Lag SM tävlingen är endast öppen för svenska ryttare. Endast 1 klass, öppen klass.  
GHSK pokalen, individuell tävling, rids i 3 klasser, U14, U17 och öppen. Om det blir mindre än 
4 ryttare per klass så slås klasserna ihop. Tävlingen har 2 heat på lördagen och 2 heat på 
söndagen varav ett final heat. Detta gäller både Lag SM och GHSK pokalen. 

6. Uppstallning, kan ej ordnas. 
7. Tävlingsplatsen är Göteborgs horse park. 
8. Tävlingsbana: tävlingen sker på sand 110 x 65, max 5 lag resp. ryttare åt gången. 
9. Framridning sker på gräs. 
10. Anläggningsskiss: http://www.gbghorsepark.se/anlaggningen/ 
11. Lottning kommer att ske torsdagen den 3 oktober via GamesPro. Efter lottningen betalas 

inga startavgifter tillbaka. 
12. Ryttarmeddelande kommer ut torsdagen den 3 oktober. 
13. Servering på tävlingsplatsen är öppen under tävlingarna. 



14. Anmälningsavgift 3000 kr för lag SM klass resp. 500 kr per GHSK klass.  
Betalas till Gunnesby HSK, Pg 1678598-2 alt. Swish 123 395 92 77 senast söndagen  
den 29 september. Är inte avgiften betald räknas inte laget/ryttaren som anmäld.     

15. Varje lag skall ha två funktionär på banan i sitt eget heat. Man bygger sin egen bana. Laget 
ska även ha en linjedomare i heatet efter man ridit. 

16. Tävlingsledare: Agneta Kindholm, 0733-331486, agneta.kindholm@volvocars.com,  samt 
Saga Stokholm, 0702-922435, sagastokholm@gmail.com. 

17. Kontaktpersoner: Agneta Kindholm 0733-331486, Theresa Hogart 0705- 232498  
18. Domare/Starter: Sören Pedersen för öppna klasserna. Anges i Ryttarmeddelandet för junior 

klasserna. 
19. Första start beräknas till kl 10.00 bägge dagarna. Veterinärbesiktning ca 1 timme före första 

start båda dagarna, tid meddelas i ryttarmeddelandet. De som inte har besiktigat sina 
ponnys när veterinärbesiktningen är slut får inte starta.  

20. Veterinär: Åsa Hinton. 
21. Anmälan utan betalning skall göras till TDB, vi kommer därigenom kontrollera att 

vaccinationer och licens är i ordning samt att minst 3 ryttare har licens för den klubb de 
tävlar för i SM. Om ryttaren har licens för annan klubb ska medverkan ha godkänts av 
kommittén. Ekipage måste inte start anmäla och uppvisa vaccination, dock kommer vi ha 
stickprovskontroller och passet måste medtas för en eventuell sådan. 

22. Laguppställning skickas in till: anmalan.gunnesbyhsk@gmail.com 
För GHSK pokalen skall födelseår även uppges för U14 samt U17 klasserna. 

Väl mött! 

 

Dessa grenar kan att användas på tävlingen. Hur många gånger de kommer att förekomma och i 
vilka heat, bestäms efter vi fått in anmälningarna. Arrangören förbehåller sig rätten att stryka grenar 
ifall materialbrist uppstår. Det kommer däremot inte tillkomma några grenar. 
Agility aces 
Association Race 
Bank Race 
Ball and Cone 
Bang a ballon  
Bottle Exchange 
Bottle Shuttle  
Carton Race  
Flag Fliers  
Founders Race 
Four flag 
HiLo 
Hoopla 
Hug a mug 
Hula Hoop  
Jousting 
Litter Lifters 
Mug Shuffle  
Pony express 
Pony pairs 



Socks and Buckets  
Speed Weavers  
Sword Lancers  
Three Mug  
Tool Box Scramble  
Two Flag  
Windsor Castle 

 

 


