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Hälldala Ranch 
OBS! 

Endast Hälldalaklasser pga Pandemin! 
 
Premier: 
Alla Hälldala Klasser / Plakett +Jackpot + Rosetter 
Svenska Ridsport Förbundets klass Rosetter 
 
 
Alla som är med och tävlar är med i ett lotteri om en gratis box på valfri Hälldala tävling 2021! 

 
 
Domare: Tone Corneliusson 
Scribe: Ingela Nordin 
Speaker: Mats Larsson 
Showansvarig: Hälldala Ranch 
Sekretariatet: Inger Larsson 
Ban o Arena ansvarig: Mats Larsson 
Gate: Mats Larsson 
Plats: Hälldala Arena, N:Kverrestad 410, 273 96 Tomelilla 
 
Betalning skall senast den 13 aug 2021 finnas på Hälldalas konto: 
Bankgiro: 389-3542 
Bankkonto: 9570-525 126 699-4 
IBAN: SE8495700000005251266994 
BIC: SPSDSE23 
 
Anmälningar: 
Sänds till mail (inger@halldalaranch.se) senast den 10 aug 2021. 
Allt ska vara betalt innan ankomst, inga undantag ges. 
 
Avgifter: 
I klasserna igår domaravgift 
Hälldalaklasserna ha 50 % retainage. 
Klassavgifter: Se entryform 
Officecharge: 200 SEK 
Efteranmälningsavgift (efter 10 aug) 200 SEK 
Camping inkl el: 500 SEK  
Box fred-sönd inkl 1 spånbal: 800 SEK  
Dagbox kan bokas på plats om tillgång finns (250 SEK)  
Extra spån: 100 SEK 
 
El på camping finns från fredagen den 20 aug kl 17.00 
Tidigare ankomst tillkommer avgifter för box. Var vänlig kontakta Inger Larsson på tlf 0708-450150 
 
Alla boxar ska tömmas på anvisad plats innan avfärd. Omockade boxar debiteras med 500 SEK. 
 
 
 
Öppettider Sekretariatet: (*OBS! se till att ha hästpasset med vid anmälan, giltig vaccination 
kontrolleras!) 
 
Fredag kl 16.00-20.00 
Lördag 7.00-2 timmar efter sista klassen. 



 
 
 
Prisutdelning: 
Alla som ombedes medverka på banan vid prisutdelningen, ser vi helst komma sittandes på sin häst i 
tävlingsmundering. 
 
Utbetalningar av prispengar: 
Göres i möjligaste mån på tävlingsplatsen till hästägaren, eller senast 15 dagar efter tävlingens sista 
dag. Se till att lämna swish eller kontonummer i sekretariatet. 
 
Efteranmälningar: 
Kan göras 1 timme innan klassens start. Kommer att starta först OM draw är gjord. 
 
Ansvar:  
Arrangören friskriver sig från ansvar på skador gällande häst, ryttare, tredje person eller utrustning 
under tävlingen.  
 
GDPR: De personuppgifter som du själv lämnar vid anmälan och för ev. utbetalning av prispengar 
hanterar vi för att följa regelböckerna, arrangera och administrera tävlingen. 
 
Etniska regler:  
Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och longering på tävlingsområdet. Hästens pass 
måste tas med på tävlingen och skall uppvisas i sekretariatet vid anmälan och vid efterfrågan. 
Hästarna ska vara vaccinerade mot hästinfluensa. Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid 
all ridning. Våldsam ridning /hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på hästar som visar 
hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning! 
 
Återbetalningar:  
Vid sjukdom eller sjuk häst måste vi ha sjukintyg/veterinärintyg senast den 21/8 och 100 % av betald 
startavgift betalas tillbaka. Inga andra avgifter såsom box, officecharge återbetalas.  
 
*OBS! Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2-virus Grundvaccinerade plus 1 gång per år 
efter det. Sista vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag. 
 
Restaurangen: Håller öppet från fredag eftermiddag. Servera frukost, lunch och kvällsmeny. Alltid 
hamburgare, toast mm under dagarna. Alltid glutenfritt och vegetariskt alternativ. Meddela gärna 
restaurangen vid behov av specialkost.  
 
Logi/Boende: 
Över nattning (Sängkläder ingår) 1 rum med 4 bäddar (1000kr/dygn/rum) 5 rum med 2 bäddar 
(500kr/dygn/rum) Bokas genom mail: inger@halldalaranch.se 
 
Reservation: 
Vi reserverar oss för förändringar i klassordningen påbjudna av få eller många tävlande! Tävlingen 
kan ställa in vid smittsamma sjukdomar och/eller på grund av omvärldsfaktorer utanför Hälldala 
Ranch's kontroll. Meddelas på www.halldalaranch.se 
FB: https://www.facebook.com/groups/607368876336084 
 


