
PROPOSITION

Ålands hästsportförenings 

HÖSTCUP 15-16 oktober

Lördag 15 oktober Första start kl. 11.30

1. 50 cm – clear round

2. 70 cm – bed. AM 5.2

3. 90 cm – bed. AM 5.2

4. 105 cm – bed. AM 5.2

Klass 1 är inte en del av höstcupen.

Söndag 16 oktober Första start kl. 11.00

1. LD:4 2011 svenskt program

2. LC:2 2015 svenskt program

3. LB:3 2019 svenskt program

4. LA:3 2013 svenskt program – fri betsling

Samtliga program finns på www.ridsport.se. Klass 1 är inte en del av höstcupen.

Särskilda bestämmelser:

1. Tävlingen arrangeras av Ålands Hästsportförening.

2. Man kan delta endast en dag och således inte vara med i cupen.

3. Anmälan sker per e-post till travet@aland.net senast fredag 7  oktober kl. 20.00. Meddela vilka 

klasser ni önskar starta samt hästens ålder och ägare. Startlistor publiceras senast måndag 10 

oktober kl. 20.00.

4. Sekretariatet öppnar kl. 10 båda tävlingsdagar. Startavgift 12,- betalas senast 30 minuter före 

klassens start. Efteranmälan tas emot i mån av plats mot dubbel anmälningsavgift. Anmält ekipage 

som inte kommer till start utan giltig orsak erlägger en avgift om 20,-/klass.

5. I samtliga klasser delas rosett ut till de placerade samt priser sponsrade av YesBox  till vinnarna.

6. Tävling och framridning sker utomhus på grusbana.

7. Domare på lördagen är Nina Fonselius och på söndagen Sussie Hellsten. Banbyggare är Julanda 

Lindholm. 

http://www.ridsport.se/
mailto:travet@aland.net


8. Tävlingsledare och kontaktperson är Jeanette Karlsson/Patricia Lindén, 

tel. nr. 04573420819/0400988435

9. Dagbox kan erbjudas mot 10,-/box. Ange i anmälan om box önskas.

10. Servering finns på platsen.

11. Klass kan ställas in om antalet anmälda vid anmälningstidens utgång är för få.

12. All tävling sker på egen risk. Minderårig ska ha målsman eller ansvarig vuxen med sig.

13. Rätt till ändringar förbehålls.

Särskilda cup-bestämmelser

1. Detta är en cup där deltagarna samlar poäng enligt skalan: Första på placering 10 poäng, andra 

placering 8 poäng, tredje placering 6 poäng, osv.

2. För att delta i cupen bör ekipaget delta både i hoppning och dressyr, man väljer själv vilka 

klasser.

3. Deltar man i klass 3 eller 4 får man automatiskt 2 poäng extra oavsett resultat. 

4. Det ekipage med flest poäng vid cupens slut står som vinnare av cupen.

VÄLKOMNA!


