Meddelande till ryttare
Välkomna till Åby Ridklubbs lokala hopptävlingar för ridhäst den 19 september 2015
Startanmälan

Anmält ekipage räknas som startanmält. Ändringar eller
avanmälan mailas till sekretariat@norrkopinghorseshow.se Ej
avanmält ekipage skall betala straffavgift enligt proposition.
Preliminära startlistor kommer att finnas på Equipe tisdag 15/9.

Efteranmälan

Efteranmälan tas emot till 30 min före respektive klass början via
TDB t.o.m. söndag när tävlingen är slut. Du måste ha pengar på
kontot.

Sekretariat

Sekretariatet är öppet från kl 07.00 på tävlingsdagen och 30 min
efter tävlingarnas slut. Är beläget vid framhoppningsbanan. Ni kan
ringa 0703-35 03 07 på tävlingsdagen för att nå sekretariatet.

Vaccinationsintyg

Vaccinationsintyg och skall visas upp i sekretariatet innan urlastning.

Tävlingsbana

Fibersand utomhus 45 x 95. Framridning och framhoppning fibersand
utomhus 30 x 70. Vi ber er att inte stå med hästarna och titta på
tävlingarna från framhoppningsbanan då den är till för folk som
skall rida fram. Tack på förhand! Säkerhetsrisk

Framhoppning

Framhoppning kommer att ske i samma varv varannan klass. Det får max
vistas 10 ekipage inne på framhoppningsbanan åt gången.

Överdomare
Banbyggare

Gösta Brink
Sara Brink

Domare
Tävlingsledare

Anna-Karin ”Aja” Strömgren
Jenny Ekblad

Anläggningsskiss

http://www4.idrottonline.se/AbyRK-Ridsport/Tavling/Anlaggningsskiss/

Servering

Finns på tävlingsplatsen i form av fika, korv, hamburgare, godis och drycker.

Förfrågningar

Innan tävlingsdagen via mail sekretariat@norrkopinghorseshow.se
till torsdag 17 september. Annars ring 0703350307 till Gunilla

Parkering

Parkering sker bakom Åby Tennishall, EJ uppe vid Ridskolan.
Tennisvägen 2, 616 34 ÅBY

Vägbeskrivning

http://kartor.eniro.se/vagbeskrivning Jursla Gård, Åby

PM

Vad beträffar klass 1 och 2 som har bed Clear Round så kommer
ryttare som har mer än 8 fel ges möjlighet till omstart till en
kostnad av 50:- detta skall betalas i sekretariatet.

Tidsprogram
Lördag
08.00
Därefter

OBS!! Första start kl 08.00
Klass 1. 80 cm Clear Round
Klass 2. 90 cm Clear Round
Klass 3. 100 cm Två faser A:0+A:0
Klass 3B. 100 cm A
Klass 4B. 110 cm A
Klass 4. 110 c m Två faser A0+A:0

Vi vill påpeka att Åby Ridklubb är en rökfri anläggning. Vänligen respektera
detta och gå då till anvisad plats enligt anläggningsskissen.

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till våra tävlingar!
Åby Ridklubb

