PROPOSITION
För Rappestad Ridklubbs lokala dressyrtävling för ponny
med final i dressyrallsvenskan div II söndagen den 11
oktober 2009
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår måndagen den 28 september. Efteranmälan mottages i
mån av plats till en extra avgift av 50 kr.
2. Anmälan via vår hemsida www.rappestad-rk.nu
Laganmälan med laguppställning lämnas via e-post till christine.ahlenback@swipnet.se
3.

Observera att alla avgifter betalas på plats och att anmälan är bindande.
Anmält ekipage som ej kommer till start debiteras en avgift på150 kr/klass utöver anmälnings
avgiften om ej giltigt veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas senast den 19 oktober.
Avanmälan ska göras senast den 6 okt till Christine Ahlenbäck 0707-720859

4.

OBS! Ryttarmeddelandet och startlistor kommer endast att publiceras på vår
hemsida www.rappestad-rk.nu
Om Du inte har tillgång till Internet ange det tydligt på din anmälan.

5.

Lagdeltagare ges förtur vid för stort antal anmälda i klassen. Lagledare uppmanas anmäla
preliminär laguppställning inom anmälningstiden. Obligatorisk individuell start i lagklassen.

Understiger antalet 15 starter/klass halveras premierna.
6.

Tävlingen hålls på sandbanor. Framridning på sandbana och i ridhus.

7.

Enklare servering finns på tävlingsplatsen.

8.

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att ringa till Christine Ahlenbäck 0707-720859
som också är resultatansvarig.
KM för RRK ryttare ingår i valfri klass, högst procent vinner. Prisutdelning i samband
med sista prisutdelningen för dagen.
Allt deltagande sker på egen risk. RRK ansvarar ej för de olyckshändelser som ev. kan
drabba häst eller deltagare, ej heller skada på eller förlust av egendom.

Preliminärt tidsprogram
Kl 09.00

Klass 4

Lätt C:2 2008

(120:-)

Rosett, plakett, hederspris

Kl 09.30

Klass 2

Lätt B:1 2006

(120:-)

Rosett, plakett, hederspris

Därefter

Klass 1

Lätt A:1 2007

(200:-)

Rosett, plakett, hederspris

Dressyrallsvenskan div II ingår i klass 1

(400:-)

Vi önskar Er välkomna till Rappestad Ridklubb vid Nedre Fågelberg
med förhoppning om en trevlig tävlingsdag.

