MEDDELANDE TILL RYTTARE
Välkomna till Överby Hästsportförenings lokala tävling i
dressyr för ponny den 6 maj 2018
Avanmälan

Avanmälan ska göras i TDB senast kl. 18.00 dagen innan tävling.
Eventuellt veterinär- eller läkarintyg mailas till tavling@ohf.se senast den
13 maj. Sena strykningar görs via telefon 073-381 48 56.

Startanmälan

Alla ekipage som ej avanmälts betraktas som startanmälda.

Efteranmälan

Efteranmälan tas emot i mån av plats via TDB, dock senast 5/5 kl. 18.00.

Reserver

Eventuella reserver måste efter kl. 18.00 den 5/5 meddela via telefon,
073-381 48 56, om de vill behålla sin plats på reservlistan.

Startlistor

Publiceras på http://online.equipe.com/. Fasta starttider tillämpas i alla
klasser och definitiva startlistor publiceras senast kl. 20.00 dagen innan
tävling.

Sekretariat

Sekretariatet öppnar kl.7.45 på söndagen då vi har en hästklass på
förmiddagen. Telefon sekretariat hela helgen 073-381 48 56 och 073679 06 58.

Vaccinationsintyg

Vaccinationsintyg kontrolleras i sekretariatet innan start för de som finns
angivna i listan Vaccinationskontroll på http://online.equipe.com/

Prisutdelning

Prisutdelning sker direkt efter respektive kategori och till häst för de tre
främst placerade, övriga till fots.

Banor

Tävlingen avhålls utomhus på sandunderlag 22 x 80m, med
collectingring. Framridning sker i ridhus med spånunderlag 20 x 64m.

Tidsprogram:
söndag 6/5
Kl .13.30
Därefter

Klass 1
Klass 2

Lätt C:1 (2015)
Lätt B:1 (2015)

Domare: Amanda Fog
Domare: Inger Sobéus, Amanda Fog, Emelie Änges

Överdomare

Rosie Hermansson

Parkering

Parkering bakom ridhuset. Följ p-vakternas anvisningar. Vänligen
använd utplacerad skottkärra och grep vid transporterna för att göra rent
efter din häst. Meddela om du kommer med hästbuss, gäller även små
hästbussar, senast den 3 maj till tavling@ohf.se.

Servering

Finns på tävlingsplatsen där det går att köpa lättare mat och
fika. Betalning sker kontant eller via swish.

Förfrågningar

Sandra Andersson 073-381 48 56 och Tosha Lundgren
073-679 06 58.

Övrigt

Överby Hästsportförening ansvarar inte för eventuella olyckshändelser
som kan drabba publik, ryttare, hästar eller hästskötare. Ej heller för
skada eller förlust av egendom inom tävlingsplatsen. Hundar skall hållas

kopplade. Överby är en rökfri anläggning och rökning får endast ske på
anvisad plats.

Vägbeskrivning:
E4 från Stockholm: åk av vid avfart Rotebro, tag vänster i första rondellen. Åk rakt fram genom andra
rondellen. Väg 267: åk ca 1 km och sväng sedan vänster vid vägskylt ridskola (vid rutiga Folkan).
E4 från Uppsala: åk av vid avfart Rotebro, tag vänster i rondellen. Väg 267: åk ca 1 km och sväng
sedan vänster vid vägskylt ridskola (vid rutiga Folkan).
Från E18: åk av vid avfart Stäket, sväng höger. Väg 267: åk ca 4 km och sväng sedan höger vid
vägskylt ridskola (vid rutiga Folkan).

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

SPONSORER

Djursholm

