Maskerad Hoppning Clearround
Söndagen 30/10 För Häst och Ponny
1. Anmälningstid. Senast Onsdag den 26 Oktober. Efteranmälan i mån av plats.
2. Anmälan görs på anslagna anmälningslistor i stallet.(målsmans underskrift behövs för att anmälan skall
gälla) Privatekipage kan även anmäla sig via länk ts@ljungskile-rk.se
Lottning av lektionshästarna enligt anmälningslistorna, ju fler hästalternativ desto större chans att få deltaga.
3. Avanmälan senare än Fredag den 28 Oktober debiteras full avgift om inte läkar eller veterinär intyg kan
uppvisas.
4. Tävlingen hålls i ridhus. Uppsittning och framridning i paddock och tvärtom beroende på väder.
5. Startanmälan skolhäst: Samling 08.30 i ridhuset till fots för bekräftelse av lektionshäst tillsammans

med Målsman. Om ryttare till lektionshäst inte infunnit sig 08.30 går hästen till annan ryttare
enligt reservlistan (obs ryttare på reservlista måste vara på plats för att få häst)
6. Startanmälan privathäst senast 30 minuter innan start. Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet innan
urlastning.
7. Startavgifter betalas i sekretariatet. lektionsryttare 100 kronor start /inklusive hästhyra.
Privatryttare 70 kronor. Ha gärna jämna pengar
8. Servering finns i Café krubban.
9. Preliminära startlistor samt reservlista lektionshästar sätts upp anslagstavlan i stallet och på
www.ljungskileridklubb-rk.nu Fredag 28 Oktober
10. Förfrågningar Robert 0706984129
11. Övrigt. Målsman är på tävlingsdagen ansvarig för ryttare och häst och måste vara närvarande på
tävlingsplatsen, och glöm inte att sätta upp dig på funktionärslistan när du skriver under anmälan, annars blir
man tilldelad arbetsuppgift, ingen kan göra allt, men någon kan göra lite.
Alla som tävlar lektionshäst skall mocka box eller spilta.
Skyddsväst obligatoriskt för lektionsryttare under 19 år, Privatryttare följer TR.
Bedömning: klass 1-10 Clearround + Pris till de tre bäst utklädda
Start kl 10.00.

Preliminärt tidsprogram kommer senare

Klass1 10cm clear round
Klass2 20cm clear round
Klass3 30cm clear round
Klass4 40cm clear round
Klass5 50cm clear round
Klass6 60cm clear round
Klass7 70cm clear round
Klass8 80cm clear round
Klass9 90cm clear round
Klass10 100cm clear round

Välkomna till Ljungskileridklubb. Rökfrianläggning

