JÖNKÖPING HORSE SHOW 1 – 6 NOVEMBER 2022
BESTÄMMELSER FÖR JÖNKÖPING 4-ÅRSHOPPNING
Serieanordnare
Scandinavian Horse Event Production AB (559030-9562) och Horse Event Hästsportförening (802536-9292)
via firmatecknarna Lisen Bratt Fredricson, Jana Wannius och Sylve Söderstrand
År/tidsperiod
2022
Gren
Hoppning
Öppen för
Öppet för 4-åriga hästar (födda 2018), såväl svenskfödda som importerade. Klassen är inte öppen för 5-åriga
fölston
Serieanmälan
Anmälan sker via https://db.jonkopinghorseshow.com
Man betalar anslutningsavgiften direkt vid anmälan, 1400 kr (inkl. moms 6 %).
KVALPLATSER 2022
1,00 m hoppning hos Wisby RK v. 26
1,00 m hoppning hos F Runsten Equestrians v. 32
1,00 m hoppning hos Malmö CRF v. 32
1,00 m hoppning hos Södertälje RK v. 39
1,00 m hoppning hos Mantorp HF v. 40
Som startande räknas häst anmäld till, och betalad för, serien Jönköping 4-årshoppning innan start i
kvaltävlingen. Vid 3-14 startande i kval går 3 hästar till final, vid 15– 22 startande går 4 hästar till final, vid 23
eller fler startande går 5 hästar till final. Om en placerad häst sedan tidigare är kvalificerad övergår
kvalificeringen till nästa häst vid det senare kvalificeringstillfället.
Bedömning i kvalklasserna
Bedömningen sker på samma sätt som i finalen, av ett domarpar utsedda av arrangör och Jönköping Horse
Show i samråd. Bedömningsprotokoll publiceras på www.jonkopinghorseshow.com under Regler.
Direktkvalificerade hästar
De 10 högst placerade hästarna i finalen Folksam Open 4 år i Falsterbo 2022 är direktkvalificerade till Jönköping
Horse Show 2022. Serieanmälan och betalning ska göras senast 1 september för att vara giltig. Vid återbud av
plats plockas reserver in till och med placering 15 i finalen.
Anmälan till semifinal
Anmälan sker via TDB. 500 kr i startavgift för kvalificerade ekipage, avgiften inkluderar veterinäravgift.
Semifinal, utrustning
Enligt TR.
Semifinal 1
1,00 m hoppning bed. A

Lottning. Ryttare som rider flera hästar får vid startanmälan ange i vilken inbördes ordning hästarna ska starta.
Ryttare som rider flera hästar placeras med första hästen före ryttare som enbart rider en häst. Ange önskad
startordning för hästarna till kontor@jonkopinghorseshow.com
Final, 4-åriga hästar
1,00 m hoppning bed. A med domarbedömning
Fel från semifinalerna medföljer inte till finalen.
Bedömning
Bedömningen sker av ett domarpar utsedda av Jönköping Horse Show, varav minst en domare ska vara
internationell ryttare/tränare. De två domarna dömer ihop. Bedömningsprotokoll publiceras på
www.jonkopinghorseshow.com under Regler.
Startordning i finalen
Omvänd startordning efter resultatet efter semifinalen. Ryttare som rider fler än 2 hästar har inte rätt till det
startmellanrum som anges i TR. Deras hästar ska ridas i omvänd startordning efter resultatet efter
semifinalerna.
Ryttarbyte
Det är tillåtet att byta ryttare mellan semifinalerna samt mellan semifinal och final. Kvalregler enligt TR gäller.
Inträdesband på Jönköping Horse Show 1 - 6 november 2022
Ett ryttarband, ett partnerband, två hästägarband per häst.
Boende
Se www.jonkopinghorseshow.se
Meddelande till ryttare
Ryttarmeddelande publiceras via online.equipe.com och på www.jonkopinghorseshow.se.
Frågor till serieanordnaren
Sylve Söderstrand
sylve@jumplclub.se
Josephine Sjölin
josephine@falsterbohorseshow.com
Frågor till Svenska Ridsportförbundet
Robert Solin
0220-456 14
robert.solin@ridsport.se
Tvist om regler
Scandinavian Horse Event Production AB och nationell samordnare hoppning SvRF i samråd.
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