Meddelande till ryttare
Hjärtligt välkomna till Rappestad Ridklubbs
klubbtävling i Bruksgrenar.
Söndagen den 31 maj vid Rappestad Storgård, Rappestad.
Avanmälan
•

•
•

Avanmälan (strykning) ska vara gjord senast 30 min före 1:a start i klassen. Anmälningsavgiften ska då
betalas enligt anvisningar.
Anmält ekipage som ej kommer till start (utan att ha avanmält sig) debiteras en avgift på 100 kr om ej giltigt
veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas. Intyg ska vara kontaktpersonen tillhanda senast 17 juni för att
avgiftsbefrias.
Tvingas vi fakturera tillkommer en faktureringsavgift om 40 kr och ytterligare 40 kr per påminnelse.

Starttider

Titta på klubbens hemsida www.rappestad-rk.nu eller www.nogg.se/shettismammorna där kommer preliminära
startlistor att finnas från och med torsdag 28 maj, ev. någon dag tidigare.
Definitiva startlistor (förutom sena efteranmälningar/ändringar) finns tillgängliga senast lördag 30 maj kl. 20:00.

Sekretariatet

Telefon under tävlingsdagen 070-793 2815 (Jessica)
Öppet söndag från kl. 09:00 fram till tävlingarnas slut.
Alla avgifter betalas kontant på tävlingsdagen innan start.
Medlemsavgift kan lösas på plats. Har du betalat till Bg-kontot, vänligen ta med kvitto eller annat utdrag.
Köp av plakett (20 kr) för placerad kan göras när resultatlista återkommit till sekretariatet.
Köp av Clear Round rosett (25 kr) kan göras när resultatlista återkommit till sekretariatet.

Servering

Enklare servering kommer att finnas vid sekretariatet från kl. 09:00 till tävlingarnas slut.

Uppstallning
Kan inte ordnas.

Kontaktpersoner

Jessica Almgren
Johan Bergströms väg 7
590 47 VIKINGSTAD
013-13 48 08 eller 070-793 2815
jessica@rappestad-rk.nu
Gisela Bond
013-822 50 eller 0708-555 020
Tveka inte att höra av dig om något är otydligt eller du har frågor och funderingar.

Funktionärer

Tävlingsledning: Karin Gomér, Gisela Bond, Jessica Almgren
Överdomare: Karin Gomér
Banbyggare: Karin Gomér

Preliminärt tidsprogram
Kl. 09:00

Sekretariatet öppnar

Kl. 09:30 – 09:50

Hoppbanan öppen att gå banan

Kl. 10:00

Hoppning enl. startlista
10 cm och därefter 20 cm med och utan ledare
Bedömning A:O. Rundningsmärken ingår som hinder. Ingen maxtid.

Ca. kl. 10:30

30 cm till 80 cm
Bedömning A:O Ingen maxtid. Handikapp för olika kategorier med tidstillägg beräknat
utifrån TR’s tempo

Ca kl 11:15 – 11:25

Handlerbanan öppen att gå banan

Ca kl. 11:30

Handlerhoppning med inslag av agility
Bedömning A:O Ingen maxtid.

Ca kl. 12:30

Prisutdelning Hoppning

Ca kl. 13:15 – 13:25

Terrängtrailbanan för ridning/tömkörning öppen att gå

Ca kl. 13:30

Terrängtrail enl. startlista
Lätt med ledare (20 cm) Bedömning A:0
Lätt med medhjälpare (20 cm) Bedömning A:0

Ca kl. 14:00

Medel (40 cm) Bedömning A:0

Ca kl. 14:10

Tömkörning Bedömning A:0

Ca 14:40

Prisutdelning Terrängtrail

TÄVLINGEN SPONSRAS AV
Shettismammorna
Fam. Gomér, Fam. Bond, Fam. Almgren, Fam. Sangrud
Agria, Taxibil i Östergötland, Fredriksborgs Ridsportbutik, Ponnybutiken,
Broderima Hästsport, Min Häst, Sivs pärldesign, GB glass, Global Invest
Vincent Shoestore och Saab Aerospace AB

Vägbeskrivning

E4 från söder
Kör av vid avfart Mantorp. Kör mot Vikingstad. Vid Q8-mack sväng vänster mot Västerlösa, sväng sedan höger mot
Rappestad. Kör förbi avfart mot Ridskola. Efter tätort skylt Rappestad hastighet 30 km/h, tag 1:a vänster mot Arnorp
och Streim’s TV. Parkera på anvisad plats, se anläggnings skiss.
E4 från norr
Kör av vid Linköpings västra avfart (tredje avfarten från norr). Kör mot Vimmerby, väg 34, ända fram till
”Kåparpsrondellen”. Kör mot Vikingstad, fortsätt ända fram till Q8-macken, sväng höger mot Västerlösa, sväng sedan
höger mot Rappestad. Kör förbi avfart mot Ridskola. Efter tätort skylt Rappestad hastighet 30 km/h, tag 1:a vänster
mot Arnorp och Streim’s TV. Parkera på anvisad plats, se anläggningsöversikt.

Anläggningsskiss

Tävlingsbanor är endast för de som ska tävla eller hjälpa till. Vid de blå pilarna vill vi inte ha ekipage som
står, den ytan är till för att ta sig till och från tävlingsbanan.
Här rör sig hästar och människor blandat, var uppmärksam och försiktig!
Viktiga platser att känna till!
Publikplats är endast utan häst, respektera detta!
Privata byggnader
Privat mark

RRK ansvarar ej för olyckshändelser som eventuellt kan drabba deltagare,
hästar eller hästskötare, ej heller för skada eller förlust av egendom.

Hjärtligt välkomna till, som vi hoppas, en trevlig tävlingsdag vid
Rappestad Storgård, Rappestad som är en rökfri anläggning.

