Ryttarbrev Vestur GK SM-kval 3 aug
Incheckning
Vid incheckning skall hästpass, ryttarlicens och vaccinationsintyg visas
samt ryttarförsäkran lämnas. Observera att inga hästar får lastas av
innan vaccinationsintyg är kontrollerat och ryttarförsäkran lämnad.
Incheckningen är kl.8.30-10.00.

Parkering
Parkering av hästtransporter skall ske bakom ovalbanans läktare. EJ på asfaltsparkering
Parkering av personbilar är vid området vid klubbhuset.
Veterinär
Alla hästar måste genomgå veterinärbesiktning innan start. Tid för veterinärbesiktning är:
8.30-10.00
Ryttarmöte
Ryttarmöte kommer att hållas i klubbhuset kl. 9.00
Under mötet kommer domarna att delta så man kan ställa frågor om regler och bedömning.
Tävlingssekretariat
Telefonnummer till sekretariatet under tävlingshelg är: Johannes Larsson 0702-188122
Hagar
Hagar kan sättas upp och användas endast under dagtid. Hagar får endast sättas upp på höger
sida om asfaltsvägen vid infarten bakom läktaren. OBS att hagar endast får byggas på halva
gräsplanen. Den halva sida som är mot asfaltsvägen får inte användas till att bygga hagar.
Permanenta hagar finns att hyra för 100 kr. För hyra av hage maila:
elisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se.
Ryttarservice
I ryttarservicen hämtas domarkommentarer. Vid frågor eller strykningar under dagen skall
detta ske där. Ryttarservice kommer att vara inne i klubbhuset.
Startlistor
Startlistor kommer att finnas från torsdag kväll på vestur hemsida , www.vestur.se och
Facebook.
Strykningar
Om du inte kan komma till start vill vi gärna ha besked om det så snart som möjligt.
Ring/skicka sms till Johannes Larsson 0702-188122 alt info@stalltofta.se. Vid strykningar
under dagen skall detta ske skriftligt vid ryttarservice.
VIKTIGT - FÖR ER INFORMATION!
För allas trevnad får inga hästar vistas på grusplanen vid klubbhuset eller gräsvallen vid
läktaren.
Tävlingsledare
Jan Ljungholm 0708-992308
Domare:
Julius Petursson, Otto Beckström, Barbro Beckström
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