Ryttarmeddelande Thorebcup 2012

Välkomna till Thorebcup
Vi hälsar samtliga ekipage välkomna till Ölandshoppet och hoppas på 3
härliga tävlingsdagar.
Sekreteriatet öppnar kl 12.00 på fre. Kl 09.00 Lör och Sön.
Tele 070-6323624 Katrin
Ändringar och avanmälan ska ske senast 30 minuter innan resp. klass
börjar.
Det finns plats för efteranmälningar, även boxar. Anmält ekipage är
startanmält så betalning kan ske när som helst under helgen.
Vaccinationsintyg visas upp hos veterinären innan första start.
Veterinärbesiktning sker på anvisad plats från kl 11.00 på
fredagen och 09.00 på Lördag och Söndag. Veterinäravgift 120kr.
Besiktning endast en gång under meetinget.
Uppstallningen sker på egen risk, Ölandsryttarförening ansvarar ej för
vare sig häst eller medtaget material. Obs medtag egna spångrepar då
våra får fötter varje år. Okrossbara grepar finns att köpa på plats.
Ej tömd box debiteras med 300 kr , när ni lämnar boxen på söndag ska
den vara tom. Grundspån ingår med 1 bal, mer spån finns att köpa till för
80kr/bal. Boxansvarig Rose-Marie 070-799 63 04 . Meddela om ni tänker
komma på Torsdagen.
OBS parkera eran transport på anvisad plats.
Under hela meetinget finns hovslagare på plats.
Servering.
Nere vid tävlingsbanan kommer Ölandsryttarförening att ha fikatält med
kaffe/te, läsk, smörgåsar, toast, korv och fikabröd.
Under hela meetinget kommer Lundegårds camping att servera lunch
även kvälls A la carte, pizza. Samt även ha öppet i livsmedelsbutiken.
Lördag kväll efter tävlingen kan vi väl ses i restaurangen och äta god mat
och dryck tillsammans med Furture Factory som gästar oss denna helg

tillsammans med Lasse Berglund. Dom ska få träffa domren och överdomaren

och ställa lite frågor. Vi utlovar en riktig ryttarfest nästa år...

Framridning och framhoppning samt tävling sker på gräs.
Varmblodsklubben skänker pris till bäst Ölandsuppfödda häst.
Banbyggare:
Domare/Överdomare Fre:
Domare/Överdomare Lö och Sön:
Tävlingsledare:
Veterinär:
Sjukvårdare:

Bengt Gustavsson
Maria Nygren,Kerstin Hultkvist
Anna Lindkvist,Kerstin Hultkvist
Lotta Holmberg
Inga Einwall
Liza Lindbäck

Antal startande fredag:
Start kl 13.00
klass 8
klass 7

57+22
34+6

Antal startande lördag:
Start kl 10.00
klass 6
klass 5
klass 4

43+16
32+5
21

Antal startande söndag:
Start kl 10.00
klass 3
klass 2
klass 1

36+14
22+2
16

Under tävlingsdagarna kommer Kings Net med stor
försäljningsvagn fylld med häst grejer REA REA
Kortmaskinen finns på plats.
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.

Ölandsryttarförening hälsar er varmt välkomna
till solens och vindarnas Ö.

