PROPOSITION E-LÄN
PROPOSITION FÖR RAPPESTAD RK´S REGIONALA DRESSYRTÄVLING MED
OMG.1 ELITSERIEN ZON ÖST FÖR PONNY DEN 20 SEPT - 2009.
Särskilda bestämmelser

1. Anmälan ska vara oss tillhanda den 8 sept 2009, vilken även är sista datum för avanmälan.
Efteranmälan i mån av plats senast den 15 September mot en extra avgift på 100 kr/klass.
2. Anmälan endast via TDB, även länkad på vår hemsida www.rappestad-rk.nu välj ”tävling”.
3. För sent inkommen anmälan betraktas som efteranmälan.
4. Alla avgifter betalas på plats. Anmälan är bindande. Anmält ekipage som inte kommer till start
och ej avanmälts enl TR faktureras 150 kr/klass plus en administrativ avgift om 50 kr/klass.
5. Läkar- resp veterinärintyg vid ev strykning ska vara oss tillhanda 2009-09-25
6. Tävlingarna rids på dubbla banor utomhus på grus, framridning utomhus på grusbana. Gällande
grönt kort, mät- och vaccinationsintyg och licenser ska uppvisas före urlastning.
7. Enklare servering finns på tävlingsplatsen.
8. Ett fåtal uppstallningar för långväga lagdeltagare kan erbjudas, dels på anläggningen och dels i
närliggande stall för 350:-/dygn. För övriga kan ej uppstallning erbjudas. Förfrågan och ev.
bokning av stallplats till peter@mazetto.se eller 0708-170424. Vi föreslår Sjögestad Motell som
är det närmaste ryttarboendet.Alt. Hotellboende/Vandrarhem i Linköping (Ca 1,5 mil från
tävlingsplatsen)
9. Ryttarmeddelande och startlistor kommer endast att finnas på vår hemsida.
10. Förfrågningar till Peter Berg 0708-170424. LÄMNA EJ MEDDELANDE!
Resultatansvarig: Peter Berg 0708-170424 / peter@mazetto.se
11. Vi förbehåller oss rätten att maximera antalet starter, lagdeltagare erhåller förtur.
12. Individuell start för samtliga lagdeltagare är obligatorisk och ingår i klass 1.
13. Blankett med prel. laguppställning mailas av resp. lagledare till peter@mazetto.se senast den 15
sept 2009. Blankett för laganmälan finns på SVRF´s hemsida. Ange gärna ekipagen i önskad
preliminär startordning. Lagavgiften betalas av resp. lagledare i sekretariatet innan klassen
startar, senast i samband med att definitiv startordning lämnas in.
Tävlingsklasser och preliminärt tidsprogram:
Söndagen den 20 Sept
09.00
Klass 2
Ca 12.00
klass 1

FEI:s Inledande program för ponny 2004
Rosett, plakett samt staravgiften tillbaka för
de tre främst placerade.

(200+0)

Lätt A:P1 2004 (Öppen för lagdeltagare)
Rosett, plakett samt startavgiften tillbaka för
de tre främst placerade.

(200+0)

VARMT VÄLKOMMEN TILL RAPPESTAD RK!

