Information inför Lag SM Fälttävlan, 12-13e Sep 2020, Flyinge.
Lag till Lag SM 2020:
Lag 1 Tova Stark (P90) Isabella Olsson (P80) 14-20 år Emma Linder (P80) 14-20 år
Anton Erika Rask (P80) -13 år
Lag 2 Anna Hanning (P90) Elvira Lisa Sjöman (P80) -13 år Majken Mossbrant (P80)
14-20 år Pauline Romberg P80 14-20 år
Reserv: Haylie Janna Ygreus (väntar på beslut från Sv RF angående start då Haylie
bara är 12 år gammal och därför inte får starta Lag-SM ännu. Beslut kommer fattas
av Tävlingssektionen centralt på Svenska RF.
Lagledare: Anna Felé & Gabriella Svensson
Lagledningen anser att båda lagen har exakt lika stor chans till medalj. Vid
uttagningen av lagen har vi först och främst kollat på medlemskap i Fjärås
Hoppryttare, sedan har vi tittat på antal starter och rutin i respektive klass, därefter
har vi tittat på enskilda resultat samt Bas0 kvalifikationer. Lagledningen anser att
våra två lag är det mest optimala för vår chans till placering/medalj.
Vid frågor gällande lagen vänligen kontakta Lagledningen och var medvetna om att
det finns de som tyvärr inte har fått chans i år att rida i lagen, trots kvalifikationer och
bas0 i respektive klass.
ÖVRIG INFORMATION Boende/ Uppstallning: Erika Olsson - har bokat boxar till
samtliga lagmedlemmar och till reserven. Även boende finns bokat. Ni måste
meddela Erika snarast om i önskar bo över och boka box så Erika kan meddela
stallägaren (10-15 min från Revingehed).
Schabrak: Erika Olsson
Klädsel: Enligt TR i dressyr och hoppmoment, i terräng rider alla med May I Do It Eventing tröja under västen (finns att låna för er som inte har), vi kommer även att
rida med schabrak från Fjärås Hoppryttare i samtliga moment.
Skylt till ev. defilering: Erika Olsson var finns den?
Klädsel defilering: Vita byxor, hjälm och Jacka/väst från Fjärås Hoppryttare, finns att
låna för er som inte har.
Välkomna och heja oss!

