
Välkomna till Grankärrs Gränsryttares 
Lokala och regionala dressyrtävling för häst lördagen och söndagen 
22-23 augusti 2020

 Tänk håll avstånd och ta personligt ansvar. Och följ råd från Folkhälsomyndigheten och WHO

 Tvätta händerna ofta - antingen med handsprit eller tvål och vatten
 Håll avstånd till någon som hostar eller nyser
 Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna
 Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar
 Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber Det gäller även om du bara

känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma.
 Viktigt att personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår kontakter som

riskerar att sprida smitta. 

• Framridning utomhus på grus, 25x45 meter och i ridhus 20x40 meter
Tävlingen hålls utomhus på grus 20x40m, 20x60m. 
Tävlingen kommer att hållas på dubbla banor.

• Sekretariatet hålls öppet från kl. 08:00 till en halvtimma efter tävlingarnas slut. 
Frågor önskas i första hand via telefon 0760-445851
Sekretariatet ligger i ridhuset med ingång från kortsidan vänster om balkongen, se anläggningsskiss.
www.grankarr.se 

• Lättare obemannad servering kommer att finnas. Betalning via swish.

• Vaccinationsintyg skall uppvisas innan urlastning enligt lista på online.se

Frågor angående anmälningar görs till Anna Jägenstedt 0760445851 efter 17:30. 
Övriga frågor till Katarina Lönn 0702110912. 

• Ej avanmält ekipage räknas som startanmäld. 
• Domare enligt startlistorna. 
Kopia på protokollet kommer att finnas utanför det lilla röda huset vid banan. 
Vi önskar att endast placerade stannar kvar till avslutad klass.
Priser finns att hämta efter klassens slut. Mer information på tävlingsplatsen.
Klass 7 Sponsras av Kladd by M
Klass 9,10,11 Sponsras av Wagnströms Keramik

• Prel startlistor finns på TDB online från måndag kväll. 

• För vägbeskrivning se vår hemsida www.grankarr.se 

Grankärrs gränsryttare hälsar alla hjärtligt välkomna


