
 
 

 

Välkommen att delta i ridklasser under ÖPS sommarutställning 

Lördagen den 21 augusti 2021 

      Plats: Knivberga gård, Norrköping.   

Anmälan är öppen för ponnyer och hästar med pass. 

Ridklasserna hittar du längre ner i propositionen.  

Upplysningar kan fås av Lovisa Fernström, 072-332 32 91, l_fernstrom@hotmail.com och Pernilla 

Gustavsson, 070-496 00 32, stuteripi@gmail.com.  

1. Anmälningstiden går ut den 26 juli 2021. Anmälan sker via mejl till cecke@bahnhof.se  

Fyll i anmälningsblanketten som finns på vår hemsida: ostponny.se  

2. Alla ponnyer och hästar med giltigt pass är varmt välkomna att anmäla sig.  

3. Deltagare ska vara medlem i ÖPS. Om du inte är medlem ska medlemsavgiften, 150 kr, betalas in 

samtidigt som anmälan.  

5. Anmälningsavgift 100 kr/ekipage och klass. Betalning ska ske i samband med anmälan till BG 337-

4527. Ange ponnyns namn, ridklass, ägare samt utställningsplats på inbetalningen och vara 

föreningen tillhanda senast 28 juli-21. 

6. Före urlastning på utställningsplatsen ska deltagare anmäla sig i sekretariatet och underteckna 

hästägareförsäkran.  

7. Om ridklasserna måste ställas in återbetalas anmälningsavgiften.  

9. Alla ryttare MÅSTE bära godkänd ridhjälm under hela ritten och vid visning vid hand.  

10. ÖPS förbehåller sig rätten att avvisa ekipage som uppför sig olämpligt.  

11. Ridklasserna hålls i paddock. Framridning i ridhus. 

12. Katalog kommer att finnas på hemsidan en vecka innan arrangemanget äger rum. Katalog skickas 

inte i förväg, utan delas ut på plats. Gratis för deltagare, och finns att köpa för övriga.  

13. Medtag egen nummerlapp.  

14. Lättare förtäring finns att köpa. 

Ridklasser: 1. Leid Rein 2. First Ridden 3. Open Ridden  

4. Working Hunter 30 cm 5. Working Hunter 50 cm  

OBS! Alla klasser delas sedan in efter storlek på ponny/häst 

Se detaljerad information på hemsidan (ostponny.se) om varje klass, instruktioner och 

bestämmelser.  

Övrig information: • Ekipage som deltar i samtliga grenar, engelsk ridklass, working hunter och 

utställning tävlar om att bli All Over Champion. 

Varmt välkommen! 


