Meddelande Till Ryttare:
Hjärtligt välkomna till Rappestad RK´s lokala hopptävlingen för Ponny söndagen den 12 september
2010 med Svelandallsvenskan Div II omg 2 södra

1)

Tävlingarna startar kl. 09.00.
Sekretariatet öppnar 07.45 och är öppet fram till avslutad tävling.
Anläggningsskiss: se hemsidan. www.rappestad-rk.nu
Efteranmälan mottages i mån av plats till en extra avgift av 75 kronor intill 45 minuter
före respektive klass början.

2)

Vi tar tacksamt emot laguppställning via mail till sekretariat@rappestad-rk.nu,
lagledaren kan även erhålla en lista med anmälda ryttare från sekretariatet som ifylles
och återlämnas senast 45 min innan lagklassen startar.
Lag som anmält till ÖRF anses anmälda och debiteras avgiften.

3)

Ev. avanmälan (sk. strykning) skall göras snarats via TBD, efter fredag 10 september
kl.18:00 måste du även ringa eller SMSa 0722-172 007.
Vänligen observera att anmälningsavgiften ändå ska betalas.

4)

Anmält ekipage som ej kommer till start utan att ha meddelat oss debiteras en avgift på
150:- per start, om ej giltigt veterinär eller läkarintyg uppvisats senast den 30 sept
2010. Övriga anmälda ekipage anses som startanmälda.

5)

Vaccinationsintyg, mätintyg, licens och grönt kort skall uppvisas i sekretariatet innan
urlastning.

6)

Anmälningsavgifterna betalas via TDB, förutom vid efteranmälan på plats.
Lagavgiften betalas på plats.
Vi kan tyvärr inte ta betal/kreditkort på tävlingsplatsen.

7)

Servering: Enklare servering kommer att finnas på tävlingsplatsen.

8)

Prel. startlistor hittar du via vår hemsida www.rappestad-rk.nu, dessa uppdateras fram
till fredag 10 sept kl.20:00 (publicerade tider är endast en beräknad prel. tid och
uppdateras kontinuerligt även under tävlingsdagen).
Vi kommer att försöka hålla ett högt tempo med korta pauser så kom i tid.

9)

Uppstallning: Vi kan inte erbjuda uppstallning.

10)

Framridning på sandbana och i ridhus.
Tävlingsklasserna utomhus på sandbana.
Prisutdelning: sker direkt efter avslutad kategori i varje klass.

11)

Vägbeskrivning och anläggningsadress finns på vår hemsida www.rappestad-rk.nu
under fliken kontakt – hitta hit. GPS Koordinater: N58°23̇ 45,22” & E15°24̇ 42,55”.

12)

Vi uppmanar alla deltagare att lägga en lapp i framrutan med mobilnummer så vi kan
kontakta er ifall vi behöver (ex. om er häst är orolig i transporten)

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.

Prel. tidsprogram:
Kl. 09.00
Klass 3

0,50 0,60 0,70 0,80 bed Clear Round
Rosett

Därefter
Klass 2 0,60 0,70 0,80 0,90 bed två faser A:0/A:0
Rosett, plakett, hederspris
Avd B bed A
Rosett
Därefter
Klass 1 Lagklass 0,60 0,70 0,80 0,90, bed A:1a
Rosett, plakett, hederspris

(80:-)
kat A 2st kat B 7st kat C 14st kat D 14st
(120:-)
kat A 2st kat B 16st kat C 27st kat D 25st
(80:-)
kat A 0st kat B 2st kat C 2st kat D 4st
(300 kr/lag)
14 lag anmälda

Funktionärer:
Tävlingsledare:

Christine Esping

Överdomare

Susanne Rosén

Domare:

Marita Hjelm

Banbyggare:

Helene Bizzotto

Sekretariat/Resultatansvarig:

Jessica Almgren

Kontakt sekretariat under tävlingsdagen 0722-172 007

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

