Ryttarmeddelande
Torns Ryttarförening hälsar er välkomna
till Majhoppet 19‐20/5‐2018!
Sekretariatet är öppet från kl 7.30 till tävlingens slut/dag. Telefonnummer till sekretariatet: 0721‐72
02 59 och telefonnummer till tävlingsledaren 0707‐208524 (SMS).
Strykning ska göras senast 30 min före respektive klass. Anmält ekipage räknas som startanmält.
Ekipage som ej avanmält och inte kommer till start debiteras en straffavgift på 150 kr/klass som
faktureras.
Vid utebliven betalning syns du ej i startlistan, vänligen kontrollera din TDB/sätt in pengar.
Veterinärbesiktning skall ske för de hästar anmälda till klass 7 & 8 (120 hoppning) innan start.
Veterinär Marika Niklasson är på plats från 09:00. Kostnad 120 kr och betalning sker i sekretariatet.
Swish eller kontant betalning
Framhoppning sker i ett varv med skritt på spåret. Max 10 st. Skiftar varv/klass.
Vaccinationsintyg för de som finns med på listan ska lämnas in i sekretariatet innan start och hämtas
innan avfärd hemåt. Vaccinationerna ska vara införda i TDB.
Veterinärintyg ska vara oss tillhanda senast sju dagar efter avslutad tävling för återbetalning (minus
administrativ avgift 50kr). Skickas till katharina.rudolson@gmail.com
Vägbeskrivning samt GPS‐koordinater finns på Torns hemsida: http://torns.org/hitta‐hit/
Bangång sker innan varje klass. Vi kan komma att släta/vattna banan någon gång under respektive
dag, så var beredda på att ombyggnaden då kan ta lite längre tid.
Prisutdelning sker till häst för de sex främst placerade, övriga hämtar sitt pris i sekretariatet. Felfria
ekipage i avd B hämtar även sin rosett i sekretariatet. De klasser med bed A hämtar även sin rosett i
sekretariatet. Vid få anmälda avd b ekipage låter vi dessa hoppa före prisutdelning för avd a.
Servering finns på andra våningen i mellanridhuset (vid sekretariatet). Där tar vi både kontant och
swish, vi erbjuder varm mat, kaffe och gofika!
Överdomare: Susanne Walldoff
Hoppdomare: Paula Pierreville & Alexandra Fagerström
Banbyggare: Bengt Rosberg

För säkerheten…
‐ En medhjälpare/ekipage vid framhoppningen
‐ Max 10 på framhoppning, skritt PÅ spåret!
‐ Var god följ avspärrningarna
‐ Vänd er till funktionärerna om ni har några frågor eller
ser något som inte går rätt till.
‐ Vatten till hästen finns längst med en av stallarna (mitt
emot tävlingsbanan) och vatten till er själva i cafeterian :‐)
Tidsprogram
Lördag

Klass

Domare: Alexandra Fagerström

09:00

1

80, bed A

2

90, bed A

3a

100, bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) ‐ Sponsrad av Svenska Foder

3b

100, bed A

4a

110, bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) ‐ Sponsrad av SMP Sweden

4b

110, bed A

Söndag

Klass

Domare: Paula Pierreville

09:00

5

100, bed A

6a

110, bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) ‐ Sponsrad av SMP Sweden

6b

110, bed A

7a

120, bed A:0 ‐ Sponsrad av Divorce Your Horse

7b

120, bed A

8a

120, bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

8b

120, bed A

__Stort tack till våra sponsorer!__

Anläggningsskiss

