Proposition

MAJPOKALEN 2018
För 33:e året i rad genomför vi denna eftertraktade
tävling. Kom och välkomna våren med ditt deltagande!
Stora Ekeby Ridskolas träningstävling för ponny och häst. Tisdag den 1 Maj.
• Anmälningstiden går ut torsdag 26 april kl 18.00.
OBS! För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.
• Anmälan sker via hemsidan: storaekeby.nu
• Tävlingar, Ridskolans tävlingar, tryck på länken ”anmälan”, fyll i samtliga fält.
• Anmälan är bindande och sker i samråd med din instruktör, gäller ridskoleryttare.
• Alla kostnader betalas på tävlingsplatsen. Efteranmälningar mottages mot dubbel
startavgift, i mån av plats senast 45 min innan klassens start.
• Uppstallning finns att erbjuda, begränsat med platser.
• Tävlingen äger rum utomhus på sandbana, storlek 40x80 m. Framridning och
framhoppning sker i ridhus.
• Café och enklare matservering finns på tävlingsplatsen.
• Tävlande ekipage måste vara medlemmar i Stora Ekeby Ridklubb.
• Upplysningar lämnas av Evelina mobil 0708806300, Kansli 0220-43810, mail:
sterk@swipnet.se
• Aktuella startlistor finns på storaekeby.nu, Stora Ekeby ridklubbs Facebook sida och
på stallkontoret fr.o.m 27:e april.
• Startavgift 120 kr per klass. Hyra av ridskolehäst oavsett antal starter 100 kr,
Ridskolehäst-Max 2 ryttare/häst och max 4 starter/häst
• Tävlingsledare: Evelina Gustavsson
• Övrigt: Vi förbehåller oss rätten att förflytta tävlingen inomhus vid dåligt väder

Klass 1 Capellas Cup ridskoleponny
L:E Bed A Stilbedömning
Bästa placerade ridskoleponnyekipage. Capellas vandringspris.

Klass 2 Siroccos Cup ridskolehäst
L:E Bed A Stilbedömning
Bästa placerade ridskolehästekipage. Siroccos vandringspris.
B-ponny = 50 cm
C-ponny = 60 cm
D-ponny = 70 cm
Häst 80 = cm

Klass 3 Clear Round för privatryttare valfri höjd
Rosett till felfritt ekipage.

Klass 4 MAJPOKALEN
L:E Bed A:0+A:0
(Hoppning i två faser med avgörande tid i omhoppning= MAJPOKALSVINNARE!)
1:a pris - Thord Harrys unika och vackra vandringspokal
Rosett, Pokal, Hederspris.
B-ponny = 50 cm
C-ponny = 60 cm
D-ponny = 70 cm
Häst 80 = cm

VARMT VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG TÄVLINGSDAG!

