Proposition Eklunda Open 20/10 2018
Löshoppningschampionat för 2 åriga ridhästar med möjlighet att delta i
uttagning till Fences webbauktioner
Ett Eklunda Stuteri arrangemang med stöd av vår huvudsponsor RS Mustang samt Stutteri Ask och Agria, Plats:
Eklunda Stuteri.
Även i år kommer vi att ha ett Team från världsberömda Fences Auktionsfirma i Frankrike här för att filma och
besiktiga hästar till deras webbauktioner. Länk till Fences hemsida www.fences.fr/en/sales

1. Anmälan sker via www.eklunda.com i speciellt webbformulär och betalas via pg 6073355-7
Ordinarie anmälan 600:- inkl moms fr.o.m den 2018-09-10 Ordinarie anmälan utgår den 2018-10-08 Maximalt
antal starter är 50, först till kvarn gäller… därefter reservlista
Efteranmälan i mån av plats tom 2018-10-15 kl14.00 till förhöjd avgift 800:- inkl moms.
Betalning skall göras via pg 6073355-7 eller Swish till 0705785862 i samband anmälan för att anmälan ska
gälla. Glöm inte att ange hästens namn
Ange även om du vill att din häst ska delta i Fences auktionsuttagning som görs samtidigt som hästarna deltar i
Eklunda Open. Räkna med att de hästar som testas för auktionen kan få hoppa lite högre och kanske fler språng
2. Regler
Löshoppningen genomförs i ridhus med 2 hjälphinder och ett huvudhinder på likande sätt som under 3 års test
och SSHS auktionen. OBS hästarna fångas varje gång de hoppat och leds och springer ej lösa runt. Normal slut
höjd 115-120. För de som visas för Fences kan det bli något högre. Var och en ansvarar i första hand själv för att
visa sin häst, vid behov kan hjälp från piskförare erhållas. Hästarna skall vara flätade, bakskydd får ej användas.
3. Prel startlistor och info till deltagare publiceras på www.eklunda.com på kvällen den 15/10 OBS startlistorna kan
uppdateras under veckan fram till visningen.
4. Servering: Enklare förtäring med dryck för två personer ingår i anmälan, biljetter fås på plats vid ankomst
Foodtruck finns på plats för de som önskar äta samt bar till självkostnadspris All betalning på plats sker med
kontanter eller swish
5. Daguppstallning finns till ett begränsat antal hästar (långväga deltagare har förtur)
Kostnad 250:- Bokas genom betalning i samband med anmälan via Swisch 0705785862 eller via pg 6073355-7,
ange hästens namn. Vill du komma kvällen innan ring oss så löser vi det. Boxarna behöver ej tömmas men ska
mockas innan avfärd.
6. Priser
Segraren erhåller stor rosett och segertäcke, check på 5000:- från RS Mustang foder samt en fribetäckning på
valfri hingst i Stutteri Asks program 2019
2an erhåller stor rosett samt check på 3000:- från RS Mustang foder samt betäckningscheck från Eklunda Stuteri
på 3000:- giltig 2019
3an erhåller stor rosett samt check på 2000:- från RS Mustang foder samt betäckningscheck från Eklunda Stuteri
på 2000:- giltig 2019
4an erhåller rosett, Betäckningscheck från Eklunda på 1000:- för 2019 samt fodersäck från RS Mustang
5an erhåller rosett Betäckningscheck från Eklunda på 1000:- för 2019 samt fodersäck från RS Mustang
Alla övriga deltagare erhåller rosett och en fodersäck från RS Mustang
Blir flera hästar likaplacerade delas priserna lika
7. Alla frågor om anmälningar, startlistor, strykningar, boxar m.m. hänvisas till zeiloth.lena@telia.com

0705785862. Deltagande i arrangemanget sker på egen risk detta gäller såväl hästar som visare och publik.
8. Domare: Landslagsryttaren och SWB hoppdomaren Niklas Jonsson + en till i dagsläget ej namngiven domare
9. Kontaktpersoner Eklunda Open Lena Zeiloth 0705785862 zeiloth.lena@telia.com, Benny Zeiloth 0727022410,
Fences Maxime Boulet 0706825007

EKLUNDA STUTERI

Varmt välkomna till en trevlig dag i hästen tecken!

