MEDDELANDE TILL RYTTARE
Stora Ekeby Ridklubb tackar för Din anmälan och hälsar
Dig varmt välkommen till vår KM-tävling i Dressyr för häst
lördagen den 5 oktober 2013.

Första start

Preliminärt kl 16:00

Sekretariatet

Öppnar kl 08:00
Sekretariatet är beläget på övre plan i byggnaden intill Lilla
Ridhuset och är öppet till tävlingsdagens slut.
Vaccinationsintyg ska uppvisas före start.
Telefon till sekretariatet: 070-543 42 80.

Avanmälan

Avanmälan görs i TDB fram till den 4/10 kl 16:00. Efter det skriftligt
via mail till marie@xn--sthle-nra.se senast kl 18:00 den 4/10.
Anmälda ekipage som inte deltar debiteras ordinarie anmälningsavgift. Ekipage som inte avanmält före klassens början debiteras
dessutom en straffavgift på 150 kr/klass.

Intyg

För återbetalning av startavgift krävs att veterinär- eller
läkarintyg scannas/fotas och skickas till:
marie@xn--sthle-nra.se eller
Marie Ståhle, Roparuddsvägen 20, 635 32 Kvicksund,
senast söndag den 13/10 2013.

Kontakt

Vid frågor kontakta Tävlingsledare Elisabet Sandström på
070-736 07 03 eller via mail e.sandstrom@bredband.net eller
Sekretariatansvarig Marie Ståhle på 070-543 42 80 eller via mail
marie@xn--sthle-nra.se.

Startlistor

Startlistor finns på http://online.equipe.com/sv/competitions/8038
Startlistor med fasta starttider publiceras senast kl 20:00 kvällen
före tävlingsdagen. Fasta starttider tillämpas.

Tävlingsbana

Stora Ridhuset 20x60 sand/flis. Se anläggningsskiss
”Dressyr Inomhus” på: http://online.equipe.com/sv/competitions/8038.

Framridning

Framridning utomhus på grus/sand/flis 50x80 eller i
Lilla Ridhuset 18x38 sand/flis. Se anläggningsskiss
”Dressyr Inomhus” på http://online.equipe.com/sv/competitions/8038.

Parkering

Enligt skyltar/anvisningar på plats.

Servering

Cafeteria med fika, smörgåsar och godis finns inne på 2:a vån
intill Lilla Ridhuset.
På plattan, i markplan under caféet, serveras dagens lunch och
grillade hamburgare mellan kl 11:00 och 14:00.
forts…

Rökning

Stora Ekeby RK är en rökfri anläggning. Vänligen respektera att
rökning endast är tillåten i rökrutan mellan Lilla och Stora Ridhuset.

Klasser

Lördag 5/10 preliminärt kl 15:30
Klass 5:

Lätt B:3 2007

Domare: AnneMarie Bröms.

(KM-klass med koeff 1,0)*

Klass 6:

Lätt A:4 2008

Domare: AnneMarie Bröms.

(KM-klass med koeff 1,1)*

*) STERK-ryttare som rider både Klass 5 och 6 måste före första
start meddela sekretariatet vilken klass som ska vara KM-klass.
Ryttare får inte starta KM i en lägre klass än den man fått resultatet 60% eller mer under det senaste året i Lokal el högre tävl.
Ekipage med bästa procent, oavsett program, erhåller titeln
”STERK Klubbmästare Dressyr Häst 2013”.
KM-mästare får täcke och vandringspokal i samband med Luciafirandet 2013 på Stora Ekeby. KM-klass rids som Clear Round
(rosett vid 60% eller mer som hämtas i Sekretariatet).

Välkomna till Stora Ekeby Ridklubb!

