Ryttarmeddelande Ölandshoppet
Ponny 2012

Välkomna till Ölandshoppet

Vi hälsar samtliga ekipage välkomna till Ölandshoppet och hoppas på 3
härliga tävlingsdagar.
Sekretariatet öppnar kl 8.00 alla dagar. Anmält ekipage är startanmält så
betalning kan ske när som helst under helgen. För er som endast tävlar på
fredag måste vacc visas upp i sekretariatet, ni som rider hela helgen visar
vacc på lördag hos veterinären.
Veterinärbesiktning sker på anvisad plats från klockan 8.00 –
12.00 lördag och kl 9.00 söndag. Veterinäravgift 100kr. Besiktning
endast en gång under meetinget.
Uppstallningen sker på egen risk Ölandsryttarförening ansvarar inte för
vare sig häst eller medtaget material. Obs medtag egna spångrepar då
våra får fötter varje år. Okrossbara grepar finns att köpas på plats.
Ej tömd box debiteras 200 kr när ni lämnar boxen på söndag ska den vara
tom. Grundspån ingår 1 bal, mer spån finns att köpa till för 80kr/bal.
Boxansvarig Ros-marie 070-799 63 04
OBS parkera eran tomma transport på anvisad plats till vänster om
receptionen på gröna ängen, då dagtävlande måste stå vid tävlingsbanan.
Under hela meetinget finns det hovslagare på plats.
Servering
Nere vid tävlingsbanan kommer Ölandsryttarförening att ha fika tält med
kaffe/te, läsk, smörgåsar, toast, korv och fikabröd.
Under hela meetinget kommer Lundegårdscamping att servera lunch även
kvälls A la carte, pizza. Samt även ha öppet i livsmedelsbutiken.
Framridning och framhoppning samt tävling sker på gräs.
Banbyggare:
Domare/Överdomare:
Tävlingsledare:

Bengt Gustavsson
Maria Nygren, Kerstin Hultkvist
Lotta Holmberg

Veterinär:
Sjukvårdare:
Tele under tävlingsdagarna:

Ingrid Myrin
Eva Boner
Lotta 070-91 000 56

Antal startande fredag:
Start kl 9.00
Klass 9
9+15+13
kl 8
16+35+30
kl 7
9+31+47
I klass 7 ingår km för alla örfare me.
Antal startande lördag:
Start kl 9.00
Klass 6
10+30+33
kl 5
6+29+45
kl 4
5+29+31
Antal startande söndag:
Start kl 9.00
Klass 3
9+21+29
kl 2
2+25+28
kl 1
2+11+9

Under tävlingsdagarna kommer Kings Net med stor
försäljningsvagn fylld med häst grejer REA REA
Kortmaskinen finns på plats.
Snygga t-shirt med Ölandshoppet Loggan på finns att köpa.
Vägbeskrivning
Mot Kalmar och Ölandsbron!
Efter bron, kör mot Byxelkrok och Borgholm väg 136.
Efter 40 km passerar ni Borgholm strax följt av Köpingsvik.
3 km norr om Köpingsvik ser ni Lundegård på er vänstra sida.
Tävlingsplatsen ligger precis intill campingen.

Ps glöm inte solskydds faktor hihi Ds
Ölandsryttarförening hälsar er varmt välkomna till solens
och vindarnas Ö.

