Ryttarbrev

Gyða Vår, Km 1
24-25 maj på Högbobanan, Sandviken
Incheckningen

Är öppen mellan 07.30-09.30 och sker på grusplanen INNAN urlastning.
•
•
•
•
•
•

Detta är vad du behöver:
Hästpass eller bekräftelse från SIF på inlämnad registreringansökan för
hästen.
Giltligt vaccinationsintyg ifall vaccinationerna inte finns skrivna i passet.
Ryttarlicens.
Hästägarförsäkran. Är du under 18 år måste hästägare eller målsman skriva
under den.
Eventuellt kontanter ifall du t.ex. gjort ändringar.
Anmäla vilken hage du vill använda, läs mer under rubriken Hagar.
Vill du komma fredag kväll, hör av dig till Ida Göthe på 073-031 58 68.

Veterinärbesiktning

Sker mellan 07.30-09.00,
Samtliga hästar ska besiktigas.
Är du sen till besiktningen och skall starta tidigt, anmäl detta till funktionären
så får du förtur. Häst med fler ryttare behöver endast besiktigas en gång, säg
till så blir alla ryttare avprickade.

Hagar

Valfri hage ingår i anmälningsavgiften.
Du måste ange i incheckningen vilken hage du väljer, annars
debiteras du 100kr.
Där finns karta med förteckning över alla hagar och du får gärna lämna ditt
mobilnummer så vi kan kontakta dig om något händer.
Fem nya hagar finns reserverade för hingstar.
Du har fram till lördag lunch på din att ange vilken hage du använder, har
incheckningen stängt kommer du till speakervagnen istället.
Mockar du inte din hage efter dig skickar vi en räkning på 100 kr.
Det är ok att övernatta med häst (ej hingst i hage) men det finns ingen el till
husbil/husvagn.
Elen på hagarna är påkopplad dygnet runt.
Du lämnar din häst under natten på egen risk då det ej finns någon
personal på området.

Några trivselregler

Det är inte tillåtet att rida på cykelbanan men okey att korsa den.
Stäng alltid hagen efter dig så att strömmen leds runt.
Mocka din hage efter dig, skottkärra och grep finns lite här och var.
Rökning sker på anvisad plats.

Framridning

Sker gärna på den gamla ovalbanan med ridplan och passbana. Det är
skyltat in på ovalen.

Domare

Julia Eriksson
Åsa Tapper
Eva Ringqvist

Tidsprogram
Lördag
T8u
9.00
T8
9.30
Sladdpaus
T3
10.30
T4
10.45
P2
11.00
LUNCH
V5u
12.30
V5
13.30
Sladdpaus
V2
15.00
F2
16.00

Söndag
B-final T8u
9.00
B-final T8
Sladdpaus
A-final T3
B-final V5
Lunch,
ca 11.30
A-final T8u
A-final T8
A-final V5u
Sladdpaus
A-final V5
A-final V2
A-final F2 ca 15.45

Tidsprogrammet är preliminärt och vi kör på utan pauser. Håll koll på speakern!

Vi hoppas på en strålande tävlingsdag - glöm inte det goda humöret!

Undrar du över något, hör av dig till tävlingsledare Linn Gilberg linn@gilberg.se 070-353 67 68

