Ryttarmeddelande Ridskoledressyr
Söndagen den 21 september 2014


Stallet öppnar kl. 7.30 på tävlingsdagen.



Gå till sekretariatet och meddela att ni är på plats innan ni startar. Sekretariatet öppnar
ca kl. 8.40. Ni som startar först får skicka en förälder eller kompis för att startanmäla er.



Första start kl. 09.00. Alla ryttare har fått en starttid, det kan dock skilja ett par minuter
åt båda håll. Fråga gärna personal på framridningen hur det ligger till tidsmässigt. För
ridskoleekipage får framridningen påbörjas max 30 min innan er starttid. Observera att
ridskolan har personal på framridningen som är där för att hålla ordning samt hjälpa
ridskoleekipagen vid behov.



Startlistan kan eventuellt uppdateras om det kommer in strykningar. Håll koll på
hemsidan lördag kväll, samt ta en extra titt på startlistan när du kommer till tävlingen på
söndag. De hästar som enbart startar senare på dagen (efter kl. 12) kommer gå ut i
hagen på morgonen och tas in i stallet ca kl. 11.00.



Ni som inte har betalat startavgiften gör det i sekretariatet innan start. Observera att det
kostar 50 kr extra om ni betalar samma dag som tävlingen (ej för privatekipage). Detta på
grund av extra arbete för sekretariatet. Avanmälan vid sjukdom sker senast kl. 8.00, till
ridskolans telefon/telefonsvarare.



Byggnad av staket sker lördag, kl. 17.30. Så många som möjligt närvarar! I anslutning
till detta finns också möjlighet att komma och fixa hästen ”tävlingsfin” inför söndagen.
Stallet stänger kl. 18.30 på lördag.



Utrustning - Ridskolehästar går med sina ordinarie träns. Inte martingal eller andra
hjälptyglar. Benskydd kan användas under framridningen men inte när ni tävlar.



Mini-cupen får ha medhjälpare inne i ridhuset. Dock får inte medhjälparen befinna sig
innanför dressyrstaketen.



I Elit-cupen tävlar alla ponny respektive häst-ekipage mot varandra, oavsett om man
rider LC, LB eller LA.



Cafeterian är tyvärr inte öppen under tävlingsdagen.



Domare: Annika Jönrup



Prisutdelning: finns angivet i startlistan när det sker. Alla som startar Mini-cupen får
rosett! Debutant och elit placering enligt TR. Ni som startar på privata hästar rider Clear
Round, vilket innebär att ni får möjlighet att köpa en rosett om ni rider på minst 60 %.



Efter att ni ridit ska hästen släppas ut i hagen igen. Alla hästar som startat innan 11
släpps ut gemensamt av stallpersonal strax efter 11. Övriga, ta hjälp av stallpersonal eller
stallansvarig vid utsläpp, ingen får ta ut sin häst själv! För de som startar sent på dagen
kommer hästen eventuellt att gå ut i hagen före er start.



När tävlingen är slut hjälps alla tävlande åt att bygga bort staketen och se till att det är
ordning i stallet!



Läs den bifogade funktionärslistan och checka av så att ni vet vilken uppgift och tid du är
funktionär. Kontakta Lina om det är några oklarheter, annars räknar vi med att ni dyker
upp på er funktionärspost.



Var noga med att lämna hästar och utrustning i gott skick efter tävlingen!



Övriga frågor till ridskolan 0340-14492.

LYCKA TILL!

