Åby Ridklubb
Pay and Ride
För ALLA; Klubbens medlemmar och ryttare utifrån. Lektionsryttare,
privatryttare och tävlingsryttare.

Lördag den 5 september 2015
Första Start kl. 09:00
Klasser/Program – Passa på att träna under tävlingsmässiga former!
LC:1 -2015
LC:2 -2015
LB:1-2015
MSV C:1(uppdaterad 2015)
Domare: Anne ”Ansa” Spetz
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

LB:2 -2003
LA:3 – 2013
LA:4 -2015
Önskas annat program – skriv i anmälan

Anmälan senast onsdag 2 september via mail payandride@abyridklubb.se och uppge:
ryttarens namn, adress, telefon, pers.nr (10 siffror) och häst/ponny med namn samt valt/valda
program. OBS! Anmälan är bindande efter 2 september.
Efteranmälan i mån av plats.
Strykningar meddelas via mail till payandride@abyridklubb.se.
Vi förbehåller oss rätten att maximera antalet startande.
Vid färre än 10 starter förbehåller vi oss rätten att ställa in Clear Round dressyren.
Startavgift betalas kontant på plats, gärna jämna pengar. 150 kr/start för medlemmar
tävlande för Åby Ridklubb och 200 kr/start för övriga.
Licens krävs ej. Vårdad klädsel och hjälm obligatoriskt. Svenska Ridsportförbundets TR
tillämpas vad gäller hästens utrustning, triangelmärkta hästar, proportionerligt ekipage, mm.
Framridning på utebana med dressyrstaket 20x40/20x60 (max 5/6 ekipage samtidigt).
Tävling/Program-ridning för domare på utebana med dressyrstaket 20x40/20x60.
Rosett kan köpas i sekretariatet vid ritt över 60 %. Rosettkostnad: Åby Ridklubbs medlemmar
30 kr och icke medlemmar 40 kr.
Frågor innan tävlingsdagen skickas till: payandride@abyridklubb.se eller ring Caroline
Carlstedt 070-866 77 43.
Frågor/kontakt på tävlingsdagen: ring 070-606 60 71 eller besök sekretariatet.
Prel. startlistor och tider kommer att läggas ut på hemsidan senast torsdag 3 september.
Lektionsryttare från grön grupp och uppåt anmäler sig först till ridskolans kontor och gör
sedan anmälan enligt propositionen. Hästhyra 100 kr/klass, vilken betalas till ridskolans
kontor i samband med anmälan till ridskolan.
Åby RK har en rökfri anläggning. Rökning endast på anvisad plats (se ryttarmeddelande).
OBS! All ridning sker på egen risk.
Hjärtligt välkomna till Åby Ridklubb
– en anläggning med ridbanor och underlag i toppklass!

