Ryttarmeddelande
Tack för din anmälan och välkommen till Vimmerbyortens Ryttarförenings Lokala Hopptävlingar för Häst
och Ponny 26-28 juni 2015, som innefattar Lilla Gubben Cup. Tävlingarna startar kl 09.00 varje dag.
Startanmälan/ändringar
Du är automatiskt startanmäld enl TR. Vaccinationsintyg ska uppvisas i sekretariatet vid ankomst. Mätintyg
ska uppvisas vid anmodan.
Strykningar och ändringar på tävlingsdagen ska ske senast 30 min före varje klass startar. Klassernas
startordning sker enligt TDB. Tävlingen finns på www.equipe.com
Ändringar före tävlingsdagen mottages på mail: info@virf.se
Sekretariatet finns vid tävlingsbanan i den röda baracken tel 0492-14245, 070-6690292 Ann, 070-2898075
Lotta. Vi öppnar en timme före tävlingens start och stänger när tävlingen är slut för dagen.
Parkering
Parkering sker på anvisad plats, se anläggningsskiss på www.virf.se och skyltar på området.
All mopedåkning är förbjuden på tävlingsområdet.
Uppstallning och el-plats
Listor för bokad uppstallning och elplats (ta med lång kabel) finns på www.virf.se Boxarna är
grundspånade. Daguppstallning kan ej erbjudas. Ni är välkomna från torsdag enligt information på
uppstallningslistorna. All uppstallning och förvaring av utrustning i stallarna sker på egen risk.
Boxen/spiltan ska vara tömd enligt anslagna anvisningar vid avfärd, ej tömd uppstallningsplats faktureras
400:Ordningsregler
Tävlingsplatsen är ett drog- och alkoholfritt område, det gäller både dag och natt. Rökning får ske på
anvisad plats. Vi vill att området ska vara tyst och lugnt kl 22.
Prisutdelning
Prisutdelning sker till häst med de 6 främst placerade, övriga hämtar priser i sekretariatet.
Cafeteria
Cafeterian serverar fika och enklare mat. Öppet från kl 8.00 till tävlingsdagens slut.
Vi håller igång grillen under större delen av dagen.
Cupbestämmelser Lilla Gubben Cup (klass 2,7 och 12)
Finns på www.virf.se Placerade i cupen räknas utifrån antal startande enligt TR. Vid färre än tre startande i
grupp 2 slås dessa ihop med grupp 1.
Funktionärer
Banbyggare: Jens Hallberg, Domare: Gunilla Johansson, Överdomare: Bertil Wilén, Tävlingsledare: Annika
Rönning Olsson och Jenny Lindh.

Vi hälsar er välkomna till Ryttargården och hoppas ni får en trevlig tävlingshelg hos oss!

