Proposition till Okna Crawfish Show
den 27–29 augusti på Okna Ranch, Tystberga
Datum: fredag-söndag 27–29 augusti 2021
Show Management -Reining Promotion Group – Sara Hedin Larsson
Tävlingsplats: Okna Ranch, Ökna 1, 61 199 Tystberga. Tävlingen sker i ridhus 25x59 m
med mycket bra reiningunderlag. Framridning finns begränsad i ridhus på 23x25 m och fritt
på utomhus bana 30x70 m. www.oknaranch.nu
Domare: Peter Ljungberg, godkänd SRHA domare 2021
Avgifter: Domaravgift för klasserna ingår i anmälningsavgiften. Officecharge 200 kr. SRHA
klasser har 50% Payback. Inga prispengar i SvRF-klasser. Alla avgifter finns på
anmälningsblanketten.
Betalning: Till Okna Ranch, Sven-Åke Andersson på bankgiro 5371-7369 eller swish
1230169284 vid sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag: 22 augusti.
Anmälan: Ska ske på anmälningsblanketten och skickas till stallskaggetorp@gmail.com,
ange tydligt vilka klasser du anmäler dig till och vad ryttare och häst heter. Din häst måste
vara grundvaccinerad mot hästinfluensa och uppföljningsvaccinerad minst en gång per år.
För att rida SRHA klasser krävs ett medlemskap i SRHA och hästlicens i SRHA eller NRHA.
Inga medlemskap eller licenser behövs i SvRF klasser.
Prisutdelning: De tävlande i klassen ombeds medverka på prisutdelningen, gärna sittande
till häst.
Cafeteria: Kommer att finnas öppen hela tävlingsdagen där du kan köpa snacks, fika,
enklare lunch och kvällsmål.
Ryttarfest anordnas på lördag kväll med kräftor. Anmäls i förväg till Biddan i cafeterian.
Sekretariat/showoffice: Kommer att finnas och öppnar 1 ½ timme före första klass till slutet
av sista klass. Alla startlistor publiceras kvällen innan tävlingsdagen. Anmälningar på
tävlingsdagen måste göras senast 1 ½ timme före varje klass och man kommer sättas först
på startlistan. Vi uppskattar att SRHA medlemskap och licenser är köpt innan tävlingsdagen.
Barn och ungdomar (till och med 19 år) ska bära hjälm.
Uppstallning och övernattning: Uppstallning och möjlighet till övernattning finns. Box
kostar 1200 kr och då ingår strö. Det finns ett begränsat antal boxar så försök att anmäla i tid
så du blir garanterad box. Boxen bokas med din anmälan. Kontakta Biddan på Okna Ranch
för vidare information om du önskar boende. biddan@oknaranch.nu tel 073-354 42 94
Kontaktperson för tävlingen: Sara Hedin Larsson stallskaggetorp@gmail.com, tel 070-529
85 29

Fri ridning: Arenan hålls öppen för fri ridning i pauser och lunchavbrott. Var vänlig
uppmärksamma tider samt övriga restriktioner runt detta.
Etiska regler: Korrekt backnummer måste bäras synligt vid ridning och longering på
tävlingsområdet. Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på
hästar som visar hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan
återbetalning! Läs mer om rid etik på srha.se och Tävlings regler/info
Återbetalningar: 100% av anmälningsavgifterna återbetalas mot uppvisande av
veterinär/läkarintyg senast den 27 augusti. Box samt officecharge betalas inte tillbaka.
Välkommen till Okna Crawfish Show

