
RECO Equestrian och Ålands Hästsportförening r.f. anordnar tillsammans med ÖMSEN Försäkringar 

ÖMSENs Rosa&Blåbandet hopptävling  

Hopptävling lördag 26 september 2020 på Himmyra Gård.   

Proposition  

1. Anmälan sker per mail till julanda@recoequestrian.fi senast tisdag 22.09.2020 kl. 21.00. Ange 

ryttare (namn, ålder, medlemskap), häst (namn, kön, ålder, ponny/häst) och klasser. Märk 

mailet Rosa/Blå.   

2. Efteranmälningar mot dubbel anmälningsavgift.  Preliminära startlistor och   

ryttarmeddelande publiceras torsdag 24.09.2020 efter kl. 20.00. 

3. Anmälan till Ömsens lagtävling: ange Lagnamn och vilka tre (3) ekipage i vilken klass som 

laget består av. Lagen ska anmälas senast 30 min innan klass 2 börjar lördagen 26.09.2020. 

Anmälan sker per mail till julanda@recoequestrian.fi fram till och med fredag 25.09.2020, 

därefter till sekretariatet på tävlingsplatsen.    

4. Avgifterna betalas senast 30 min före klassens start till sekretariatet som öppnar en timme 

före första start. I fall av strykning utan giltigt skäl efter att anmälningstiden utgått betalas 

anmälningsavgiften 15 €/10 € klass till Cancerförening.  

5. Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas i sekretariatet innan hästens start. 

6. Alla intäkter från serveringen samt minst hälften av anmälnings- och startavgifterna skänks 

till Rosabandets fond. Tävlingen är till förmån för Ålands Cancerförening.  

7. Hopptävlingarna hålls i ridhus 25 x 70 m, fibersand. Framridning/framhoppning sker utomhus 

på sandbana 90 x 65m.  

8. Box finns att hyra för 15€/dag. Boxarna ska mockas ur innan avfärd.  

9. Servering finns på tävlingsplatsen.    

10. Deltagande i tävlingen sker på egen risk. Minderårig ska ha målsman eller ansvarig vuxen 

med sig.  

11. Tävlingarna anordnas enligt finska tävlingsreglementets regler med hänsyn till cupspecifika 

specialbestämmelser.   

12. Rätt till ändringar förbehålles.    

 

Tävlingsledare:   Julanda Lindholm tel.  0400529779 / Nadja Jansén tel. 0407045792 

Hoppdomare: Meddelas i ryttarmeddelande  

Banbyggare: Julanda Lindholm  

Frågor: julanda@recoequestrian.fi    
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Lördag kl.12 Hoppning (preliminär starttid)    

     Anmälnings- + startavgift 

Klass 1a 60cm bed. A.0.0 Clear round     10€ + 0€ 

          1b 80cm bed. A.0.0 Clear round     10€ + 0€ 

          1c 100cm bed. A.0.0 Clear round     10€ + 0€ 
             Öppna för alla  

 

Klass 2 ÖMSENs Blåabandet Hoppningen 70cm bed. 367.1 (A.2/A.2.)   15€ + 0€ 
                Öppen för ekipage som inte startat 90cm eller högre år 2019-2020.   

Klass 3 ÖMSENs Rosabandet Hoppningen 90cm/110cm bed. 367.1 (A.2/A.2.)  15€ + 0€ 
                Startande ekipage rider antingen 90cm eller 110cm. Ange vid anmälan vilken höjd ekipaget ämnar starta.  

                90 cm öppen för ekipage som inte startat 110 cm eller högre år 2019-2020. 110cm öppen för alla. 

 

 

Cup: Ömsens Lagtävling      0€ + 0€ 
            Ett lag består av 3 ekipage som startar i klass 2 och/eller 3, mer info under Bedömningar. 

 

Rosett till de placerade, Vinsttäcke från ÖMSEN till segraren i Rosa- och Blåabandet klasserna. Rosett 

och hederspriser till vinnarna i Ömsens lagtävling. Hederspriser från RECO Equestrian.   

 

 

Välkomna! 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedömningar 

Bed. A.0.0 Clear round 
Ekipage som klarat grundomgång felfritt är lika placerade segrare. Enbart felfria prestationer 
premieras. Tiden har ingen betydelse, men ekipaget måste klara av banan inom maximitiden.  
 
Bed. 367,1 (A.2/A.2)  
Tävling i två faser med omedelbar andra fas. Mållinjen i första fasen är samtidigt andra fasens 
startlinje. Ekipage som erhållit felpoäng i den första fasen stoppas med ljudsignal, då de hoppat det 
sista hindret i fas 1. Ekipaget bör avbryta sin ritt efter den första fasens mållinje. Ekipage som inte 
erhållit felpoäng i den första fasen fortsätter utan uppehåll till den andra fasen, som slutar vid den 
andra fasens mållinje. Ekipage som erhållit samma antal felpoäng skiljs åt på basen av tiden.  
 

Ömsens Lagtävling 

En klassöverskridande lagtävling som baserar sig på det individuella resultatet i klass 2 och 3. Varje 

lag består av tre (3) ekipage. Laget ska ha minst ett ekipage representerat i klass 2 och minst ett 

ekipage i klass 3. Exempelvis ryttare 1 i klass 2 och ryttare 2 och 3 i klass 3. Eller tvärtom. Samma 

ryttare får inte rida fler hästar inom samma lag, men får delta med en annan häst i ett annat lag. 

Samma häst får starta max två gånger inom laget. Lagekipagens individuella resultat i klass 2 och 

klass 3 räknas om till poäng. Lag med lägst antal poäng vinner.  Exempel; vinner lagryttare 1 klass 2, 

får den 1 poäng, lagryttare 2 kommer 4 i samma klass och erhåller då 4 poäng och lagryttare 3 vinner 

klass 3 och får då 1 poäng. Sammanlagda poäng för laget blir då 6poäng. Vid fall av lika poäng vinner 

det laget som har det lägsta poänget när man räknat bort lagens bästa resultat. Om fortfarande lika 

poäng avgör lagets egenkomponerande segerdans vem som vinner.   

 


