Ryttarmeddelande för

Säfva Ridklubbs Startfälttävlan
för ponny och häst den 14/8 2011
Sekretariatets
öppettider:

Söndag den 14 augusti, kl. 08.00 till tävlingens slut. Telefon till sekretariatet
under tävlingsdagen: 070-969 37 24.
Uppvisande av Grönt Kort och betalning görs i sekretariatet innan start.
För hästar som inte är uppstallade på Säva Ridcenter ska
vaccinationsintyg uppvisas innan urlastning.

Avanmälan och
efteranmälan:

Via mail till tavling@safvark.se eller per tel. 070-584 82 59 senast fredag 12/8 kl
18.00. Ekipage som uteblir från start utan avanmälan debiteras startavgiften +
100 kr straffavgift.
Efteranmälan kan tas emot fram till fredag 13 augusti kl 18 till en extra avgift av
100 kr.

Starttider:

Första start kl. 09.00. Preliminära starttider för dressyrprovet finns publicerade
på hemsidan. Definitiva starttider publiceras senast den 13/8.
På gräs och sand utomhus.

Framridning:
Dressyrprov:

Rids i ridhus. Klass 1 ponny 60 cm, första start kl. 09.00. Därefter klass 2 och 3.

Hoppningsprov:

Rids på sandbana utomhus. Skall vara genomfört inom 30 minuter från avklarat
dressyrprov.

Besiktning av häst:

Ska göras mellan kl 11 och 13. Hästen skall endast bära träns, ingen annan
utrustning är tillåten.

Terrängprov:

Rids på gräs och sand. Banvisning sker kl 10 och kl 13 (anpassa till din
starttid i dressyren!). Framhoppning till terrängen sker på hoppbanan. Preliminär
start för klass 1 kl 14.00, därefter klass 2 och 3.

Utrustning:

Säkerhetsväst, nummerlapp och Medical Card skall bäras av ryttaren. Hästen
skall ha nummerlapp. Ditt startnummer är samma som ditt hästnummer.

Förfrågningar:

Frågor skickas helst till e-post tavling@safvark.se, annars tel. 070-584 82 59.

Vägbeskrivning:

http://www1.idrottonline.se/SafvaRK-Ridsport/Kontakt/Hittahit/

Antal starter:

Cafeteria:

•
•
•

Klass 1, ponny 60 cm 9 st
Klass 2, ponny 70 cm 17 st
Klass 3, häst 70 cm
17 st

Cafeterian kommer att vara öppen och där kan man köpa kaffe, smörgåsar, varm
mat och annat gott.

Välkommen till en trevlig dag hos Säfva RK!

