Meddelande till ryttare

Vuollerims Ridklubb hälsar dig och din häst varmt välkommen till vår lokal/regionala
dressyrtävling för häst och ponny den 29 september 2019 .
Totalt kommer 40 ekipage att göra 56 starter under dagen.

Tidsprogram
Söndag 29 september kl. 09.00
Häst
Klass 1
LB:2 2016
8 starter
Klass 2
LA:3 2013
9 starter
Klass 3
MSV C:2 2018 8 starter
Preliminär starttid för klass 4 är ca kl.13:20
Definitiv starttid för klass 4 kommer i samband med de definitiva startlistorna.
Ponny
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7

LC:1 2015
LB:1 2019
LA:1 2017
LA:P1 2004

4+4+4 starter
1+3+4 starter
0+3+2 starter
0+2+4 starter

Sekretariat
Sekretariatet är öppet från 60 minuter innan första start till 30 min efter dagens sista klass.
Ekipage är automatiskt startanmäld genom anmälan i TDB.
Preliminära startlistor och hästförteckning publiceras på ridklubbens hemsida under veckan.
Definitiva startlistor publiceras senast 20.00 på lördag den 28 september på vår hemsida.
OBS!
Alla ändringar och strykningar sker via TDB tills 2019-09-28 kl. 18:00 därefter mottages endast strykningar och
ändringar via SMS till Monica Lundqvist 070 203 98 38 eller under tävlingsdagen i sekretariatet.
Löpande resultat kommer under dagen visas på en skärm genom fönstret utanför sekretariatet.

Uppstallning
All uppstallning sker på egen risk i fasta boxar som bokats och betalats via TDB.
Uppstallningen är sanerad före användning och nytt spån finns inlagd i box. Ta med egna vattenhinkar.
Häst: Ni kommer få information om hur boxarna ska lämnas efter avslutad tävling från uppstallningsansvarig.
Ponny: Innan ni lämnar tävlingsplatsen ska uppstallningen mockas och det rena spånet lämnas kvar i boxen.
Ej urmockad box debiteras en avgift på 300kr som faktureras i efterhand.
Frågor om uppstallning hänvisas till Ellen Lundmark 072-246 80 02

Vaccinationskontroller
Enligt nya vaccinationsregler, TR I mom. 170, ska vaccinationer finnas inlagda i TDB.
Vid godkänd vaccination får hästarna denna gröna logga på sin sida i TDB.
Lista över lottade hästar för vaccinationskontroll kommer presenteras på hemsidan i samband med de
definitiva startlistorna.
Vaccinationsintyg visas i sekretariatet innan första start. Tänk på att hästpass/vaccinationsintyg alltid skall tas
med till tävlingsplatsen

Parkering & Urlastning
Daguppstallning på transport och urlastning av häst och utrustning sker på anvisad plats.
Häst och ponny ska lastas av med huvudlag, bett (TR I mom. 136) och nummerlapp som ska bäras synlig under
hela tävlingen, TR I mom. 134.

Anläggningsskiss, Framridning & Tävlingsbana
Anläggningsskiss finner ni på vår hemsida.
Framridning sker i ridhus 18*36 m. Max 5 ekipage.
I klass 1-3 kommer ekipagen kallas in direkt på tävlingsbanan och få startsignal från banan.
I klass 4-7 kommer det att finnas collectingring vid banan där nästa startande ekipage ska befinna sig.
Fram och avskrittning kan ske på ängen runt transportparkeringen.
Hästar och ponnyer får inte vistas på framridningen samtidigt.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer ske till fots utanför tävlingsbanan och kommer förrättas efter avslutad klass.
Prisutdelningen för US-Cupen kommer ske efter Klass 3 resp. Klass 7 till häst inne på banan.
US-Cupen 2019
Ungdomssektionen sponsrar med ett pris till bästa ponny och storhästekipage.
2 klasser/ ekipage får räknas. I första hand räknas högsta placeringar men vid lika placeringar avgör den totala
procenten från båda klasserna.
Prisutdelningen sker uppsuttet till häst efter klass 3 för häst och klass 7 för ponny. Om vinnaren ej är på plats
går priset vidare till näst bästa ekipage.

Servering
Försäljning av mat(Gluten och mjölkfritt) och fika finns i vår servering.
Du hittar serveringen i klubbhuset utmed ridbanan. Betalning med kontanter eller via Swish.

Funktionärer
Tävlingsledare, Kontaktperson: Hanna Persson, 073 828 26 33, Anna Isaksson 070 361 09 29
Överdomare/Dressyrdomare: Maria Åhlén, Jenny Thorin
Säkerhetsansvarig: Carina Engman 073 035 50 51
Resultatansvarig: Hanna Persson, 073 828 26 33, persson.hanna@gmail.com

Vägbeskrivning
Tävlingen arrangeras på Vuollerims Ridklubb.
Adressen är Murkisträsk 11, 96030 Vuollerim
När du kommer till Vuollerim tar du in vid den norra infarten vid Gulf och fortsätter rakt fram.
När du passerat över Luleälven tar du höger efter ca 200 meter och sen första vänster, och därefter följer du
skyltningen.

Har du under tävlingsdagen några frågor eller synpunkter är du hjärtligt välkommen att ställa frågan till någon
av våra funktionärer.
Medtag gärna gummistövlar då det finns risk att det kan bli lerigt på vissa delar av tävlingsområdet om det blir
blött väder.

Vi önskar alla ryttare och besökare lycka till och ser fram emot en trevlig tävlingsdag!
http://www.vuollerimsridklubb.com

