Proposition för
Säfva Ridklubbs klubbmästerskap i dressyr
för ponny och häst den 14 november 2010

Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden går ut onsdag 10 november, kl. 18.00. För sent inkommen
anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan gäller också som startanmälan.
2. För att vi ska kunna arrangera tävlingen måste alla startande bidra med en
funktionär över 15 år. Funktionärsuppgifter består av att plocka fram och bort
banan samt hjälpa till under tävlingsdagen.
3. Anmälan görs på anslag i stallet eller på tavling@safvark.se. Ange namn på häst
och ryttare, telefonnummer, personnummer (6 siffror), namn på den funktionär
som du bidrar med (samt ev önskemål om syssla).
4. Alla avgifter betalas på tävlingsdagen i sekretariatet i samband med startanmälan.
Startavgift 130 kr.
Ridskolehäst kan lånas mot avgift, 130 kr/klass, efter överenskommelse med
Säva Ridcenter.
Anmälda ekipage som inte deltar debiteras ordinarie anmälningsavgift vilken skall
betalas på plats eller utan anmodan på PlusGiro 48 14 39-8.
5. Efteranmälningar tas emot i mån av plats på tävlingsdagen, efter kontakt med
sekretariatet och mot dubbel avgift.
6. Tävlingen äger rum inomhus i Säva Ridcenters ridhus (20x40m). Framridning
sker på sandbana utomhus (22x60m) eller, vid dåligt väder, i collecting ring.
7. Cafeteria finns på tävlingsplatsen.
8. Upplysningar lämnas av Tävlingsgruppen, tavling@safvark.se. Ryttarmeddelande
och preliminära startlistor kommer att finnas på
vår hemsida http://www.safvark.se, samt på anslag i stallet.
9. Max 2 starter per ekipage och/eller häst.
10. Ändamålsenlig ridklädsel, hel och ren.
11. Klubbmästare utses i klass 1. Vi korar 4 ekipage: ponny lektion, ponny privat, häst
lektion samt häst privat förutsatt att det finns minst 3 startande inom varje
kategori. Vid färre än 3 startande i respektive kategori, läggs lektion och privat
ihop.
OBS! Mästerskapsklassen är öppen endast för ekipage som inte har löst licens
och tävlar för annan klubb.
Preliminärt tidsprogram
Söndag den 14 november
kl. 9.00 Klass 1

LB:1 2006

Rosett, plakett och hederspris till placerade.
Välkomna!

