Varmt välkommen till Gydas Regionala vårtävling!

Incheckningen
är öppen mellan 06.30-08.30 och sker
på grusplanen INNAN urlastning.
Detta är vad du behöver:
⁃ Hästpass eller bekräftelse från
SIF på inlämnad
registreringansökan för hästen.
⁃ Giltigt vaccinationsintyg ifall
vaccinationerna inte finns
skrivna i passet.
⁃ Ryttarlicens.
⁃

Ryttarförsäkran.

⁃

Är du under 18 år måste
hästägare eller målsman skriva
under den. Finns på SIF’s
hemsida.
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
mig på 070-353 67 68.

Veterinärbesiktning
söndag mellan 07.45-09.30

Sker på lördagen mellan 06.45-09.30,

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. Alla hästar ska besiktigas.

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.
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 inte finns någon personal på området.

Ryttarträff

Vid speakervagnen kl 07.30
Om Du själv inte kan närvara, skicka

gärna ett ombud.
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.
Finaler
Du behöver inte komma till
speakervagnen och anmäla dig till finalerna. Det du istället måste göra
är att stryka dig
(gärna i god tid) ifall du inte vill rida final.
Enligt FIPO måste du stryka dig minst en (1) timme innan första finalen i
din gren,
annars får du en varning (registeras hos
SIF) och blir diskvalificerad från grenen.

Förtydligat: Vill du stryka dig från Afinalen i T5 måste du stryka dig minst en timme innan B-finalen i T5.
Domare
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Caroline Agerhill
Kicki Flank
Ann-Marie Werner
Gunnar Werner
Tove Pahlman
Elin Vidberg

Tidsprogram
LÖRDAG

V5u
V5
F1+F1u
V1+V1u
Lunch ca 40 min
Fortsättning V1+V1u
PP1
T8u
T8
T5u
T2+T2u
T1+T1u
Slut

SÖNDAG

Första start 08.30
T8
B-final
T8u
A-final
T5u
A-final
T2
A-final
T8
A-final
T1
A-final
LUNCH

08.00

ca 13.00

ca 18.00

P2
V5
V5u
V1
V5
F1

B-final
A-final
A-final
A-final
A-final

Vi hoppas på en strålande tävlingsdag - glöm inte det
goda humöret!
Undrar du över något, hör av dig! På lördagen är Tony Bergsman
tävlingsledare. Honom når ni på 070-6618869. All annan tid kan ni ringa
mig (Linn Gilberg) på 070-353 67 68.

