HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL TORNS RYTTARFÖRENINGS SERIEHOPPNING 2015
Välkomna till trevliga dagar för gemenskap och träning!
På serietävlingarna hjälps vi åt för att alla skall kunna utvecklas tillsammans. Tveka inte att be
någon mer erfaren om hjälp, eller fråga de som är med för första gången om de vill ha hjälp med
något. Tänk på att avanmäla er om ni inte kommer – så inte alla står och väntar. På officiella
tävlingar är det obligatoriskt att avanmäla.
Alla som deltar (eller annan familjemedlem) är uppsatta som funktionär enligt era egna önskemål.
Skulle ni få förhinder måste ni själva ordna med ersättare/göra byte. Meddela respektive
tävlingsledare om eventuella förändringar. På tävlingsdagen ber vi er anmäla i sekretariatet att ni är
på plats. Se till att komma i god tid till ert pass.
All efteranmälan och avanmälan sker till respektive tävlingsledare via mail senast fredag kl 16.00
samma vecka som aktuell omgång. Därefter via sms.
Omgång 1 – Annika Johansson, mikael.annika22@gmail.com, 0706-11 59 74
Omgång 2 – Zara Hielscher, fifty-fifty@live.se, 0706-23 82 50
Omgång 3 – Camilla Hägglund, camilla.christer@lsn.se, 0733 – 36 16 45
Betalning sker i sekretariatet före start. Jämna pengar är önskvärt.
För de som inte står på anläggningen (Ponnystall eller Axelgård) ska vaccinationsintyg uppvisas i
sekretariat före urlastning
Tävlingen hålls i ridhus 25x 66 m. Framhoppning i ridhus 20x40 och i mån av plats framridning i
Lilla Ridhuset alt ute.
Enklare servering kommer att finnas i sekretariatet.
Banan öppnas för bangång när den är klar – ca 9.30.
Tävlingen startar 10.00
Omgångarna startar med klass 0 och därefter följer i turordning klass III, klass II, klass IV, klass I,
klass V och klass VI. Tre startande behövs för att det ska räknas som en klass.
De som tävlar i serietävlingsklasserna och som är placerade enligt TR får rosett efter varje omgång.
Efter tredje omgången delas rosett ut till totalsegrarna och övriga placerade efter varje klass.
Eventuella vandringspriser delas också ut.
Deltagare i klass 0 kan köpa rosett och/eller plakett i sekretariatet om så önskas.
Startlista finns på hemsidans i Tävlingskalendern och utanför sekretariatet. Tveka inte att
maila/ringa om något är oklart – både när det gäller tävling och funktionärsuppgift.

