Välkomna till Tranås Ridklubbs lokala
hopptävling 22/4 Div 3 omg 1 Ponny
Tävlingsplats är Tranås Ridklubb, Zinkgatan 5. Från både söder och
norrifrån; Ta avfart Tranås Södra. Sväng höger vid Wigenshuset. Följ vägen genom industriområdet
till skylt ridskola upp till höger. Alternativa vägar kan innebära tunnlar med begränsad höjd.

Sekretariatet är belägget en trappa upp i Café Logen och öppnar kl 8.00. Laguppställning ska vara
inlämnad till sekretariatet 40 min innan lagklassen snart.

Ändringar och Efteranmälan sker i tdb fram till söndag kl 18. Därefter skall alla ändringar och
efteranmälan också meddelas kontaktperson på mobilnr 0730607646.

Vaccinationerna på de som blivit utvalda att visa stickprov ska lämnas in till sekretariatet innan start.
Tänk på att det är obligatoriskt att föra in vaccinationerna i tdb. Om dessa saknas medför detta
böter. Listan med utvalda hästar kommer på Equipe.

Café och grill är öppet under dagen och tar både kontanter och swish.

Prisutdelning I klass 1 LE hämtar placerade rosett i sekretariatet. I klass 2 och 4 kommer de 6 främsta
placerade till häst. Övriga placerade hämtar pris i sekretariatet. I lagklassen kommer vinnande laget
in till häst, övriga placerade till fots.

Övrigt På grund av smittläget i Sverige är det strängt förbjudet för utomstående att gå in i våra
stallar. Toaletter finns i vårt café och vatten till hästarna kommer finnas på transportparkeringen.
Glöm inte mocka efter er. Tyvärr lånar vi inte ut någon typ av utrustning så glöm inte checklistan när
ni packar.

Funktioner
Överdomare: Patrik Gunnarsson
Banbyggare: Agneta Egermo
Domare: Sanna Hornbrink
Tävlingsledare: Anette Brickarp

Preliminärt tidsprogram
För antal anmälda och placerade se startlistorna i Equipe-online.

måndag 9,00 Klass 1

LE bed. A

Rosett

d.f

LD bed A:0/A:0

Rosett, plakett, hederspris

LD bed A

Rosett

LD bed A1a Lagklass

Rosett, plakett, hederspris

LD bed A

Rosett

d.f

Klass 2

Klass 3

Klass 3B rids i samband med klass 3A före lagekipagen i varje kategori.

d.f

Klass 4

LC bed A:0/A:0
LC bed A

Rosett, plakett, hederspris

