Proposition
Välkomna till DM-hoppning i Östergötland för lektionshäst och
lektionsponny på Åby lördag den 2 maj

Särskilda bestämmelser:

•

Anmälningstid från 2015-04-09 till den 2015-04-25. Efteranmälningar mottages i mån
av plats till och med 2015-04-30 mot en extra avgift på 60 kr.

•

Anmälan görs enbart via mail till info@abyridklubb.se. Skriv ryttarens namn,
mailadress, telefonnummer, klubb, häst, kategori och vilka klasser som ska ridas.

•

Anmälningsavgiften betalas på plats på tävlingsdagen innan Er första start.

•

Anmält ekipage räknas som startanmält.

•

Anmälan kan återtas via mail info@abyridklubb.se t.om 2015-04-25 kl. 19:00 utan
avgift erläggs. Veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas senast 2015-05-15. Om anmält
ekipage uteblir utan avanmälan eller intyg enligt ovan så debiteras dessutom en
straffavgift på 100 kr per klass utöver startavgiften. Samtliga avgifter ska utan
anmodan betalas in på Åby Ridklubbs bankgironummer 5103-8545 senast 2015-0525, ange tävlingsdatum, klass, häst och ryttare på talongen.

•

Ryttarmeddelande kommer enbart att finnas på Åby Ridklubbs hemsida från den 28/4
samt preliminära startlistor.

•

Vaccinationsintyg ska visas i sekretariatet före urlastning.

•

Tävlingen hålls utomhus på bana med fibersand 45x95 m och framhoppning på bana
med fibersand 30x70 m.

•

Banbyggare: Kristin Mellqvist

Inverkansdomare: Maria Axen

Tävlingsledare: Claes Pettersson
•

Förfrågningar/resultat helst via mail: info@abyridklubb.se. I andra hand via telefon
mellan kl. 10.00 - 13.30 till 011-660 71. Telefon tävlingsdagen: 0706-26 75 53.

•

Servering finns på tävlingsplatsen med fika, hamburgare, korv, godis och drycker

Preliminärt tidsprogram lördagen den 2 maj 2015 kl. 09:00

Klass 1

50, 60, 70, 80 cm Ponny Bed. A

100+0

Rosett till alla felfria ekipage.
Därefter
Klass 2

80 cm Ridhäst Bed. A

100+0

Rosett till alla felfria ekipage.
Därefter
Klass 3

50, 60, 70, 80 cm A:Stil DM för lektionsponny

150+0

Rosett, plakett till samtliga placerade och DM medalj till 1:an, 2:an och 3:an
samt hederspriser.
Därefter
Klass 4

80 cm A:Stil DM för lektionshäst

150+0

Rosett, plakett till samtliga placerade och DM medalj till 1:an, 2:an och 3:an
samt hederspriser.

Välkomna till vad vi hoppas skall bli en spännande och rolig tävlingsdag!

