Ryttarmeddelande Ölandshoppet
Ponny 2014

Välkomna till Ölandshoppet

Vi hälsar samtliga ekipage välkomna till Ölandshoppet och hoppas på 3
härliga tävlingsdagar.
Sekretariatet öppnar kl 7.30 på fredag och 8.00 lördag och söndag, och
tävlingarna börjar kl 9.00. 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 vid sidan av uppstallningen från klockan
7.30 – 12.00 lördag och fr kl 8.30 söndag. Veterinäravgift 100kr.
Besiktning endast en gång under meetinget. B-ponny har förtur i kön.
Uppstallningen sker på egen risk och 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.
När ni lämnar boxen på söndag ska den vara tom på spån och visas upp
för box ansvarig. Ej tömd box debiteras 300 kr. Grundspån ingår 1 bal,
mer spån finns att köpa till för 80kr/bal.
Ni är placerade klubbvis i stallarna om ni inte begärt något annat. Boxen
har ni från torsdag kl 12.00 och den är plomberad.
Box ansvarig 0733-303481
Under hela meetinget finns det hovslagare på plats. Pekka 070-5899285
OBS parkera eran transport eller lastbil på anvisad plats till vänster om
receptionen på gröna ängen, då dag tävlande måste stå vid
tävlingsbanan.
Servering
Nere vid tävlingsbanan kommer Ölandsryttarförening att ha fika tält med
kaffe/te, läsk, smörgåsar, toast, korv och hembakat fikabröd.
Under hela meetinget kommer Brasseri Lundegård att servera lunch även
kvälls A la carte, pizza. Fred o lörd kväll trubadur med karaoke.

Livsmedelsbutiken är öppen med mycket annat en mat. Där finns även
glass o minigolf.
Framridning och framhoppning samt tävling sker på gräs.
Banbyggare:
Domare
Överdomare:
Tävlingsledare:
Veterinär:
Tele under tävlingsdagarna:

Bengt Gustavsson
Maria Nygren
Helena Karlsson
Lotta Holmberg
Inga Einvall
Lotta 070-91 000 56

Ha koll på Equipe.com för startlistorna uppdateras hela tiden.
Vi ser gärna att ni använder hjälm vid all hantering av era hästar.
Så som veterinär besiktning, på promenad, betar dom mm mm.
Under tävlingsdagarna kommer Kings Net med stor
försäljningsvagn fylld med häst grejer.
Kortmaskinen finns på plats.
På plats finns Fotografen Mia Gardstig och fotar hela helgen där du
kan köpa dina bilder. Vet du innan att du är intresserad av att bli
fotad kontakta dom direkt, då alla inte kan bli fotade.
Pavo- hästfoder finns att köpa på plats.
Ebba Lindberg säljer Back on Track jackor på lördagen.
Thule häst trailer visar det senaste. Skänker även hederspriser till
sista och högst klassen.
Kom till sekretariatet och hämta en gratis klisterdekal från Ölands
hoppet.
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.

