Gyða KM
3/9, Högbobanan, Sandviken
Anläggningen är belägen 7 km norr om Sandviken efter länsväg 272
"Tidernas Väg" ca 300 m efter Högbo Brukshotell och
friluftsområde. Skylt på vänster sida av vägen: Islandshästcenter, sväng där höger.
Håll vänster (skyltat).

Parkering
Sker för tävlande på grusplanen i direkt anslutning till nedfart mot tävlingsområdet.
Tänk på att det ofta är många ekipage som ska samsas om ytan. Det är inte tillåtet
att parkera vid den gamla banan och klubbstugan utan den är avsedd endast för de
med tillstånd.
Publik parkerar längs med cykelbanan.

Incheckning
Det kommer inte att vara någon incheckning men Alla ska lämna in r yttarförsäkran i
speakervagnen innan urlastning av hästen!

Veterinärbesiktning
Det kommer inte att vara någon veterinärbesiktning.

Hagar
Valfri hage ingår i anmälningsavgiften. Skottkärra och grep finns lite här och var.
Vatten finns att tillgå, medtag egen hink.

Startlistor
De som postas på hemsidan dagarna innan tävlingen är endast preliminära.
Gällande startlistor anslås på väggen vid speakervagnen och vid cafeterian på
tävlingsdagens morgon. Tänk på att dessa kan skilja sig från de som finns på
hemsidan.

Ryttarmöte
Vid cafeterian kl 08.30. Om du själv inte kan närvara, skicka gärna ett ombud.

Ryttarlicens
Tävlingen är inofficiell, alltså behövs ingen licens!
Allt tävlande sker på egen risk.

Strykning
Alla strykningar anmäls till  speakervagnen.

Framridning
På den gamla ovalbanan med ridplan och passbana. Det är skyltat in på ovalen. Det
är inte tillåtet att rida på cykelbanan men självklart ok att korsa den. Tänk på att det
ibland är många som rider fram samtidigt så visa hänsyn.

Collectingring
När speakern kallar till collectingring har du tre minuter på dig att infinna dig, annars
blir du diskvalificerad från grenen. I collectingring är det inte tillåtet att ta emot hjälp
utifrån, mer än hjälp t.ex. med att rätta till utrustning eller ta av klädsel. Tänk på att
detta även gäller när det är barn som rider.

Resultat
Anslås på väggen vid cafeterian samt vid Speakervagnen efter avslutad uttagning.

Cafeterian Belägen i den nya lokalen invid banan. Här finns det försäljning av fika,
godis toast mm. Du kan betala kontant samt med swish.

Toaletter Finns i anslutning till cafeterian, samt två utedass bakom den gamla
klubbstugan.

Utrustning
Om du är osäker på vilken utrustning som är godkänd kan du ta
tillfället i akt och fråga en domare innan tävlingen startar.
Den ryttare som ej infinner sig till slumpmässigt lottad
utrustningskontroll blir diskvalificerad från hela tävlingen och
förlorar eventuella erhållna placeringar.

Domare
Elise Lindman
Malin Paulsson

Frågor
Tävlingsledare: Wicky Gren  0703879262
Observera att strykningar under tävlingen görs till Speakervagnen.

Info
För att inte behöva utesluta några finaler så kommer de grenar där det är få
startande ungdomar och seniorer att ridas tillsammans. På så vis kan vi ha finaler i
alla klasser. Vi tyckte detta var ett bättre alternativ än att inte ha vissa finaler
överhuvudtaget. Rosetter delas ut till ungdomar för sig och till seniorer för sig.

Tidsprogram
Söndag

Första start Kl 9.00 ( rullande schema)
V5
V5u
V2/V2u
Sladdpaus
F2/F2u
T3/T3u
T8
T8u
T4/T4u
P2
Prisutdelning P2
LUNCH
B-final V5
A-final V2/V2u
A-final T4/T4u
B-final T8
A-final V5u
A-final V5
Sladd paus
A-final T8
A-final T8u
A-final T3/T3u
A-final F2/F2u
Eventuell kommer någon mer sladdpaus behövas beroende på banans skick.
Speakern kommer att informera om detta blir aktuellt.

Välkommen!

