Varmt välkomna till
Tolt.nu
Sensommartävling
Söndag

den 15 September 2019

Har ni frågor som ni inte får svar på i ryttarbrevet, kontakta oss på tavling@tolt.nu eller
0709965521 - Moa Runnquist, 076-701 19 62 - Cimone Selling
Tävlingsledare: Sigfús Sigfússon 0706069870.

TIDSPROGRAM
Uttagningar - första start 09.30
T8 Vuxen
T8 Ungdom
T8 Barn
T4 v/u
T3 v/u
V5 Vuxen
V5 Ungdom
V5 Barn
V2 v/u
F2 v/u

LUNCH - Ca 45 min Lyssna på speakern
Under lunchen kommer barnklass med ledare ske.
Finaler
Vi kör grenarna direkt efter varandra, sladd av banan och pauser för domare kommer att
läggas in mellan grenarna vid behov – lyssna på speakern

STARTLISTOR
Startlistor hittar du uppsatta på plats.

INCHECKNING
Incheckning går antingen att göra på plats i god tid innan start alternativt elektroniskt via
mms till Cimone senast lördagen den 14 sept klockan 21:00 på telefonnumret 076-701 19
62.
Vid incheckningen ska det uppvisas:
● Hästpass
● Vaccination
● Ryttarlicens

●

Ryttarförsäkran
Obs! skicka bilagorna 1 och 1 annars kan dem bli för suddiga så man ej kan tyda.

DOMARE
Våra eminenta domare för dagen är Lena Andersson, Anne Fornstedt & Camilla A
Rolfsdotter. Domarkommentarer kommer skrivas och finns att hämta vid cafeterian efter
avslutad klass.

STRYKNINGAR
Strykningar görs i god tid till sekretariatet.
OBS! Inskickad anmälan är lika med betalningsskyldig oavsett om du startar eller ej.

FRAMRIDNING
Framridning görs på grusvägen eller i paddocken, det är inte tillåtet att värma upp på
åkrarna eller på parkeringen.

COLLECTINGRING
I korsningen på vägen upp till stallet, nere mot ovalbanans ingång, vid postlådorna. Här ska
bara de startande ekipagen vara. Ekipagen behöver få förbereda sig i lugn och ro.

PARKERING
Följ skyltar och anvisningar vid parkeringen – skyltarna visar hur du ska köra in/ut för
smidigast parkering.

BOX / HAGE
Ni som bokat box &/eller hage, finner ert namn/hästens namn på er box eller hage. Mocka
boxen innan avfärd. Hagar behöver ej mockas! Ni som har box och hage får lasta ur vid
stallet/gårdsplan. Betalas kontant i cafeterian. Vid frågor gå till sekretariatet alternativt
kontakta Cimone på 076-701 19 62.
-

Vatten till hästarna finns att hämta på bortre hörnet av stallet, ut mot hagarna.

Man får även bygga egna hagar gratis.

CAFETERIAN
Hålls öppen från cirka kl 09.00 till tävlingens slut. Där kommer det att serveras varma och
kalla drycker, hamburgare, toast och andra godsaker!

Vi har ingen kortläsare i cafeterian– endast kontant eller swish!

TOALETTER
Finns 2 st uppe på gårdsplan bakom stallet.

SAMARBETSPARTNER / SPONSORER
-

Vidilab https://www.vidilab.se/

-

Vi kommer hålla våran butik öppen hela kvällen. Passa på att få hjälp med
sadelprovning! http://www.tolt.nu/store

VÄGBESKRIVNING
Se hemsidan www.tolt.nu – hitta hit för vägbeskrivning och karta.
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