
 

 

Inbjudan 
 

Stockholms Fältrittklubb välkomnar dig till 

”Pay and Cross” Söndag 15:e Maj 2022. 

I. Syftet med träningen är att ge våra fälttävlansryttare och hästar en möjlighet att träna terrängbanor på 

ett säkert, smidigt och roligt sätt.  Träningen avhålls på Ryttarstadion i Stockholm. 

Träningen kommer att gå till enligt följande: 

1. För att anmäla vill vi att du är medlem i Stockholms Fältrittklubb och licensierad med rätt att 

starta fälttävlan. 

2. Alla startande kommer att delas in i grupper om fem med fasta starttider. Första start prel 

tidigast 16.00 Dessa fem ekipage skall vara väl framridna och beredda att starta på utsatt tid.  

3. Gruppvis kommer det ges möjlighet att hoppa fram på ett par hinder på terrängbanan, och alla 

kommer ges möjlighet att visa hästarna banans samtliga hinder. 

4. Därefter hoppar ekipagen terrängbanan i den startordning som anges av startlistan.  

5. Alla ges möjlighet att fullfölja banan inom rimlig tid oavsett antal fel. Funktionär avgör vad 

som är rimlig tid.  

II. Anmälan via formuläret senast den 11/5 kl. 18.00. Betalning görs i samband med anmälan, och anmälan 

är bindande.  

III. Övriga regler:      

1. Hästarna skall vara vaccinerade enligt TR, var beredd att visa vaccinationsintyg på anmodan.  

2. Alla ryttare skall bära klädsel och skyddsutrustning enligt TR IV Fälttävlan, se bestämmelser 

för terrängprov.  Medical card är frivilligt men rekommenderas.  

3. Hästars utrustning enligt TR IV, se best. för terrängprov.  

4. Var uppmärksam på funktionärers anvisningar. Funktionär äger rätt att avbryta ett ekipage som 

bedöms som farligt för sig själv eller andra. 

IV. Max 20 starter. Träningen ställs in vid för få starter. 

V. Frågor sker till ansvarige Anton Synnerdahl via falttavlanssektionen@stockholmsfaltrittklubb.se  

VI. Meddelande till ryttare och startlistor publiceras på vår hemsida www.stockholmsfaltrittklubb.com och 

via Facebooksida. 

Terrängbanan 

Terrängbanan kommer att bestå av 8 - 12 språng på terränghinder, rättuppstående hinder och stigsprång. Hindren 

kommer att vara placerade enligt en bana som ryttarna kommer ges möjlighet att beträda till fots. Svårigheten på 

hindren kommer att vara av den karaktär man förväntar sig i en H80.  

Höjden på hindren kommer att vara max 80 cm för fasta hinder och 90 cm för risade. 


