Utmaningar

Poängjakten 2019

Tagga era inlägg med #hrimfaxipoängjakt2019
1. Smäll en ballong med hjälp av era

kroppar utan att använda något vasst
eller naglar.

2. Gör Around the World på en hästrygg.

25. Köpa något från kiosken och ge till
lagets lagledare.

26. Fläta svansen på en av lagets
hästar.

47. Gör en fisknäts frisyr på en häst.
48. Få 3 olika hundar att rulla runt.
49. Ta en lagbild med häst, ryttare och
lagledare.

3. Spring ett varv runt ovalen, hela laget.

27. Gör en tik tok med 2 av lagets medlemmar samt 2 av lagets hästar.

50. Utför lagets hejaramsa.

4. Gör galoppombyten.

28. Räkna ut medelvärdet på alla av

51. Gör iordning någon annans häst

29. Tölta ett varv i ridhuset barbacka.

52. Pranka någon lagmedlem.

30. Drick ur ett glas med dricka i

53. Doppa huvudet i en vattenhink.

(Inte under tävlingstid!)

5. Gör ett trick med en av lagets hästar.
6. Gör en bakdelsvändning med häst.
7. Gör en framdelsvändning med häst.

lagets medlemmar och hästar ålder.

8. Knoppa en man.

medans du travar utan att spilla, (inge
lock eller hand får vara för öppningen av
glaset)

9. Plocka en bukett blommor och ge till

31. Stå i jägarvila i minst 45 sek per

10. Gör Ice bucket challenge, minst tre

32. Gör 15 armhävning per person,

din lagledare.
stycken.

11. Gör ett gymnastik trick bredvid en av
lagets hästar.

12. Sadla en av lagets hästar på 10
sekunder.

13. Cinnamon challenge
14. Köp något och använd det.

person, minst 2 pers.
minst 3 pers.

33. Åk moped/mopedbil.
34. Sminka någon blindfolded.

inför start.

54. Få en ”Piggy back ride” genom hela
tältstallet.

55. Bada med kläder på.
56. Ta er upp och ner för trappan i
kvarntorpshögen.

57. Stapla alla i laget på hög.
58. Kör någon i skottkärran ett halvt

varv runt ovalen (Inte under tävlingstid)

35. Ta en “Tumblr” bild med en av lagets

59. Kör staffet runt ovalen på häst, 4 st

36. Ge 5 komplimanger till 5 olika perso-

60. Cykla med en häst.

medlemmar och häst.

ner som är med i ett annat lag.

ifrån laget.

61. Ta en selfie med en skimmel (Om

15. Gör lagets vinnar posering.

37. Få 3 high five från 3 olika hundar.

16. Gör 3 rondater.

38. Sjung 2 verser av nationalsången.

17. Klunka ett glas O´boy.

39. Gå på händer 10 steg.

18. Gör morgonyoga, (visa klockan i

40. Gör 3 delar av dressyrprogrammet

63. Hjälp någon i ett annat lag att mocka

19. Ta ett kvällsdopp, (visa klockan i

41. Hoppa upp på en häst barbacka

64. Gör en kompiskulerbytta.

inlägget)
inlägget)

20. Gör 4 framåt-kullerbyttor i vatten.
21. Hoppa från ett hopptorn.
22. Ta kort med en rödskäck, (om det

inte är eran häst se till att ni har tillåtelse
att ta kort på hästen)

utan häst.

utan pall eller stöd.

42. Nämn alla platser på en sadel.
(FInns vid kiosken)

43. Ge 5 autografer till 5 okända personer.

44. Rid ett halvt varv i ridhuset med ett

dagen varit.

ägg på en sked i munnen utan att tappa
ägget, och du får inte hålla i ägget på
något vis.

24. Krama en domare.

45. Kör irländsk julafton.

23. Fråga hur en funktionär mår och hur

46. Stå på händer i 20 sek.

det inte är eran fråga ägare om det är
okej först)

62. Var komentator åt en lagmedlem
medans den tävlar.
dens box.

65. Byt kläder med en lagkompis.
66. Ta mentos + cola och se vad som
händer.

67. Spela fotboll mot ett annat lag.
68. Kör kub mot ett annat lag.
69. Gå in på Ica-Maxi och köp äpplen till
lagets hästar.

70. Vinn en gren på Lag-SM.

Regler och info
Poängjakten är en lag “lek” där ni som lag kommer
att utföra olika utmaningar för att samla ihop poäng.
Varje utmaning är värd 1 poäng om ni klarar den.
Ni som lag ska utföra utmaningarna ovan och antingen filma eller ta foto på det och lägga upp det
på laget instagram, tagga #Hrimfaxipoängjakt2019
under inlägget, skriv även vilken utmaning det är
(nummer och utmaning) så att det blir lättare för oss
att rätta sen.
Gamla bilder eller videos tillåts inte, utmaningarna
ska utföras under Lag-SM 2019.

Det är bara lagets medlemmar och lagledare som
får utföra utmaningarna. Alltså inte någon som heja
på laget eller är förälder till någon av lagets medlemmar. Men om några vuxna vill göra ett eget lag
är det helt okej.
Poängjakten startar torsdag kl: 12:00 och avslutas
lördag kl: 11:00, (inlägg som laddas upp efter/före
det gills ej.
Vinnaren utses på Ryttarfesten senare på Lördagen
och ett fint pris väntar.

