Meddelande till ryttare
Välkomna till Åby Ridklubbs lokala hopptävlingar för ponny med omg. 1 av
Ridsportallvenskan Div. III och Agria Pony Trophy den 18 april 2015
Startanmälan

Anmält ekipage räknas som startanmält. Ändringar eller avanmälan
mailas till info@abyridklubb.se. Ej avanmält ekipage skall betala
straffavgift enligt proposition. Preliminära startlistor kommer att finnas
på Equipe söndag 12/4 2015 efter kl. 21.00

Efteranmälan

Efteranmälan mottages i mån av plats, efteranmälningsavgift på 60
kronor tillkommer.

Sekretariat

Sekretariatet är öppet från kl. 08.00 på tävlingsdagen och 30 min efter
tävlingarnas slut. Är beläget vid framhoppningsbanan.
Ni kan ringa 0706-26 75 53 på tävlingsdagen för att nå sekretariatet.

Omstart Clear Round

Vid 12 hinderfel eller mer erbjuds omstart. Detta sker mot en avgift om
60 kr. Eftersom betalning sker kontant ber er vänligen att ha med jämna
pengar. Vid omstart meddela domartornet i form av en
handuppräckning.

Prisutdelning

Kommer att ske efter varje gruppkategori i varje klass.
I klass 1 får felfritt ekipage sin rosett vid in- och utsläppet.

Vaccinationsintyg

Vaccinationsintyg 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!

Framhoppning

Framhoppning kommer att ske i samma varv varannan klass. Det får
max vistas 7 ekipage inne på framhoppningsbanan åt gången.

Överdomare:

Ann Lundberg

Domare:

Anna-Karin Strömgren

Banbyggare:

Viktoria Lundberg

Tävlingsledare: Claes Pettersson

Domare Inverkan:

Britt Persson

Anläggningsskiss

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

Servering

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

Övrigt

Var uppmärksam på att vid få antal starter kan sammanslagning av
gruppkategorier
förekomma

Förfrågningar

Innan tävlingsdagen via mail info@abyridklubb.se eller 011-660 71 kl.
10.00-14.00 torsdag den 16 april

Parkering

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

Vägbeskrivning

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

Preliminärt tidsprogram
Lördag 18 april
09.00

Klass 1, Lätt D, Clear Round

Därefter

Klass 2 Lätt D, Laghoppning (A: Inverkan)
Klass 3 och 4, Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Agria Pony Trophy ingår i klassen
Klass 5, Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+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!

