PAY & JUMP - Inomhus
Välkommen till Pay & Jump på Stora Ekeby
Fredag 2/3, Fredag 30/3, Fredag 6/4 2018.

Plats/Tid:
Anmälan:

Stora Ekeby Ridklubb. Första start kl 09.00
Görs på hemsidan storaekeby.nu – Tävlingar, ridskolans tävlingar, och
klicka på anmälan till tävling högst upp.

Kontant betalning på plats vid ankomst
-Privathäst 120 kr/start. -Ridskolehäst 220 kr/ start
Efteranmälan går bra under hela Pay & Jump (vid utsläppet).
Direkt omstart på samma höjd kostar 60 kr (betalas vid utsläppet).
Ingen kontroll görs av pass eller mätintyg.
Startlistor:

Publiceras dagen innan, senast kl 2030, inför respektive Pay &
Jump på hemsidan storaekeby.nu
Ponny klasser först, därefter storhäst klasser

Höjder:

Vi börjar med 40 cm och sedan höjs banan 10 cm åt gången
upp till 120 cm. Ponny klasser först, därefter storhäst klasser
Man får gå banan under tiden som vi höjer till nästa höjd.

Ridbanor:

Banhoppningen i Stora Ridhuset på sand/flis (23x70m). Två
ekipage på banan samtidigt.
Framhoppning i Lilla Ridhuset på sand/flis (17x34m). Max fem
ekipage samtidigt.
OBS! Nytt ridunderlag inlagt i ridhusen augusti 2016.
Framridning på utomhusbana sand/flis (45x75m).

Parkering:

Parkering enligt anvisningar på plats. Se Anläggningsskiss
”Pay & Jump Inomhus” på www.storaekeby.nu och klicka
därefter på ”Tävlingar” à ”Anläggningen”.

Servering:

Cafeterian hålls öppen under tävling.

Kontakt:

Vid frågor kontakta Carolina Skjödt på tfn 073 0592281 eller
carolina.skjodt@outlook.com

Övrigt:

Ingen gödsel på stallplanen. Kärra och grep finns på parkeringen.
Vatten finns utanför Privatstallet, sök ”H2O” på
Anläggningsskissen.
Då vi är en rökfri anläggning får rökning endast ske på anvisad
plats (bakom Lilla Ridhuset).
Hundar skall hållas kopplade inom anläggningen.

forts…

Vägbeskrivn. Från Västerås: Kör E18 mot Köping. Vid avfart nr 127, sväng av E18 och
fortsätt in på väg 56 mot Eskilstuna.
Vid 4-vägskorsningen kör höger mot Strömsholm på väg 252.
Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby.
Från Köping: Kör E18 mot Västerås. Vid avfart nr 127, sväng av E18 och
fortsätt in på väg 56 mot Eskilstuna.
Vid 4-vägskorsningen kör höger mot Strömsholm på väg 252.
Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby.
Från Hallstahammar: 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.
Från Eskilstuna: Kör E20 mot Kungsör (Örebro). Vid avfart nr 129, sväng
höger in på väg 56 mot Västerås. Efter Kvicksund, tag vänster mot
Strömsholm in på väg 252. Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby.
Från Örebro: Kör E20 mot Eskilstuna. Vid avfart nr 129, sväng höger in
på väg 56 mot Västerås. Efter Kvicksund, tag vänster mot Strömsholm in
på väg 252. Efter ca 400 m tag vänster till Stora Ekeby.

Varmt välkomna till Stora Ekeby Ridklubb!

