
Nu är det äntligen dags för vår uppskattade Budkavleritt!
Svenska Tinkerhästsällskapets Budkavleritt är en aktivitet som är öppen för alla raser och alla åldrar.

Här får man rida, köra, tömköra eller leda sin häst och allt sker på ”hemmaplan”.
På så sätt kan alla vara med och deltaga!

Vi har endast Öppen klass, med öppen klass menas valfri sträcka dock minst 0,5km.

Start: 27 juni 2022
Avslutas: 10 augusti 2022

Så här går det till
1. Man laddar ner en app som registrerar ens aktivitet/sträcka om man inte redan har en nedladdad.

Exempel på appar hittar ni längre ner.
2. Nu är det bara att ge sig ut tillsammans med  sin häst!

OBS! Glöm inte starta appen så den registrerar er sträcka.
3. Inrapporteringen av resultat görs genom att skicka mail med foto från appen man använder som styrker sträckan. 

I mailet skriver du även med hur du genomfört sträckan (ridit/kört/tömkört/lett), 
ditt namn och ålder, hästens namn, ålder och ras (obs är det en tinker eller tinker PB skicka även med reg.nr.)

 samt om du önskar köpa diplom & rosett till:  
budkavleritten@gmail.com

Exempel på appar
equilab, endomondo, sportstracker, polar flow, horse riding, horseglobe, mushometer, samsung health

Resultat
Alla resultat kommer pressenteras på www.svenskatinker.se under aktiviteter och läggs upp löpande.

Efter avslutat arrangemang kommer en samanställning pressenteras.

Priser
Deltagande är GRATIS!!

Önskar man köpa till ett Diplom & en Rosett kostar detta 185kr ink frakt.
Info om hur man betalar skickas ut i mejl.

Diplom och Rosett
Diplom och rosett för arrangemanget går att köpa. 

Man får självklart köpa flera rosetter under varje tidsintervall men max en per registrerad sträcka, dvs man måste 
registrera en sträcka per rosett man vill köpa.

Olika Rosetter för varje datumintervall.
Rosett & Diplom beställs senast 2dagar efter avslutad datumintervall och kommer skickas ut ca 7-8veckor efter ar-

rangemanget är avslutat.

Bodil & Linnea tillsammans med Svenska Tinkerhästsällkapet önskar er alla 

Lycka till!

12 juli till 26 juli
Klasser:

Öppen klass

27 juli till 10 augusti
Klasser:

Öppen klass

27 juni till 11 juli
Klasser:

Öppen klass

U   B      dkavleritt
Svenska Tinkerhästsällskapet


