Ryttarmeddelande
Välkomna till Stora Ekeby Ridklubbs regionala hopptävlingar
6-7 september för ponny och häst.
Tävlingarna startar lördag och söndag kl. 9.00
Sekretariatet öppnar 1 timma före start på tävlingsdagen och är beläget nedanför i det röda huset
vid uteridbanan. Anmälda ekipage är startanmälda. Vaccinationsintyg uppvisas på anmodan.
Stickprov kommer att göras. Mätintyg för ponny skall kunna uppvisas på begäran. Ändringar och
avanmälan sker så långt det är möjligt till TDB därefter via sms till 0730-876899.
Telefon under tävlingsdagen:
Sekretariat, Sofia, 0730-876899. Går bra att skicka sms. Tävlingen körs online.
Efteranmälningar i mån av plats och skall ske senast 30 min. före klassen startar.
Strykningar och ändringar skall ske senast 30 min. före klassens start.
Vid avanmälan med anspråk på återbetalning ska veterinär- eller läkarintyg vara oss tillhanda senast
9/9.
Intyg scannas in och mailas till sterktavling@gmail.com alternativ lämnas under tävlingshelgen.
Ekipage som inte avanmält före klassens början debiteras en straffavgift på 150:-/klass
Parkering enligt anvisning på plats.
Preliminära startlistor publiceras på online.equipe.com
Listorna uppdateras flera ggr under veckan.
Veterinärbesiktning för ponny i klass 3 och 4 och klass 7 och 8 för storhäst. Veterinäravgift 100 kr
betalas i sekretariatet innan besiktning.
Start, ritt och prisutdelning: Vi kommer att löpande ha två ekipage på banan samt 4-5 ekipage på
framhoppning. På framhoppning gäller SKRITT PÅ SPÅRET. Vi ber er vara uppmärksamma och vara på
plats i tid samt respektera funktionärernas instruktioner.
Våra tävlingar brukar gå fort.
Prisutdelning till häst för de sex främst placerade ekipagen. Övriga placerade, samt avd B, hämtar
sina rosetter i sekretariatet .
Sladdning av tävlingsbana kan komma att ske mellan klasserna.
Vistelse på tävlingarna sker på egen risk. Alla säkerhetsföreskrifter måste följas noggrant - se
anläggningsskiss. http://www.storaekeby.nu/index_tavlingar.htm
Stora Ekeby RK är en rökfri klubb så vänligen respektera att rökning endast är tillåten i rökrutan
mellan lilla och stora ridhuset.

Servering finns med varm mat, grill och café.
Funktionärer enligt proposition.
Helgens sponsorer:

Lördag 6 sept kl 09.00
Klass 1: 0.60-0.90m (fd LC) bed A:0+A:0
Klass 22: 0.70-1.00m (fd LB) bed A:0+A:0
Klass 2: 0.70-1.00m (fd LB) bed A:stil ENDAST ekipage från Västmanland och Södermanland
Klass 3: 0.80-1.10m (fd LA) bed A + A:0 med totalfel
Klass 4: 0.90-1.20m msvb bed A:0
Söndag 7 sept kl. 09.00
Klass 5: 100cm bed A
Klass 6: 110 cm bed A:0 + A:0
Klass 7: 120 cm bed A + A:0 med totalfel
Klass 8: 130cm bed A:0 + A:0
Vägbeskrivning:
Från Västerås: E18 mot Oslo, kör sedan av mot Eskilstuna in på väg 56. Vid 4-vägskorsningen kör
höger mot Strömsholm på väg 252. Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby, skyltat.
Från Eskilstuna: Kör av E20 mot Västerås på väg 56. Efter Kvicksund, tag vänster mot Strömsholm in
på väg 252. Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby, skyltat.
Från Hallstahammar/ E18 söder: Väg 252 mot Strömsholm. Passera Strömsholm. Efter ca 3 km
passeras skola på vänster sidan med tillfällig 50-skyltning, efter ca 300 m tag höger till Stora Ekeby,
skyltat.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ STORA EKEBY RIDKLUBB

