Pay and Ride 6/5
Betala och visa upp vaccinationsintyg i god tid före start så att vi vet att alla är på plats.
Sekretariatet hittar du vid ingången till mellanridhuset.
Upptäcker du något fel i startlistan, meddela oss gärna så snart som möjligt så att vi kan
göra eventuella ändringar i god tid (0735-433473)
Vi kommer hålla två ryttare på banan om det inte finns särskilt önskemål om annat.
Om du inte kan komma så meddela oss så snart som möjligt. Detta görs bäst via mail
tavling@torns.org till och med lördag och under söndagen på telefon till Elin Nyholm 0735433473
Av säkerhetsskäl får det max vara 5 ekipage på framhoppningen och vi ber dig att hålla dig
väl framme när det är din tur, både för uppvärmningen och för banhoppningen. Om det skulle
uppstå något problem, låt oss veta det så snart som möjligt så kan vi säkert hjälpa till.
Tänk på säkerheten – hästar på utrymmen för hästar och de på marken på säkert avstånd
från hästarna. Ni får gärna ha medhjälpare, men ta då hänsyn till de som rider och se till att
medhjälparen inte kommer i vägen om någon häst skulle vara lite glad. Detta gäller speciellt
på framhoppningen.
Rosetter finns att köpa vid felfri ritt för 30 kr

ALLA TORNINGAR hjälps åt att bygga och plocka undan bana.
Banbyggnad kommer att ske 6/5 klockan 8.00
Preliminärt program Söndagen den 26 februari

Första Start kl 10, Vi räknar med att hästarna kommer att börja 12
Kort bangång mellan varje höjning!!
P30 (2 st), P40 (4 st), P50 (7 st), P60 (5 st), P70 (5 st), P80 (5 st),
P90 (3st)

Därefter H50 (3 st), H60 (4 st), H70 (4 st), H80 (9 st), H90 (12 st), H100 (7 st),
H110 (2 st), H120 (2 st)

Välkomna till Torns Ryttarförening!

