Ryttarmeddelande Kids Cup 26 Maj

Hej alla glada ryttare och föräldrar!
Första start sker kl 1700.
Banbygge startar kl 1600. Vi kommer att vara ute i paddocken om vädret tillåter.
Startlista
Starlistan bifogas och är preliminär. Sista ändring kan ske dagen innan.
Beräkna ca 6 minuter per ekipage.
Start sker inifrån banan. Ni får alltså rida in på banan när ringmastern kallar på er och starta när
domaren säger ert namn och var så god och rid. Efter det har ni en hel minut på er att starta
programmet. Programmet startar när ni har ridit upp och hälsat.
Om ni vill kan ni ha en programuppläsare.
Skulle ni komma av er i programmet är det inte hela världen, fråga domaren eller programuppläsaren
vad som kommer sen och gör om det. Inga straffpoäng kommer att utdelas för felridning men kom i
alla fall väl förberedd och plugga på programmet.
Prisutdelning
Prisutdelning sker till häst efter sista start.
Fotograf
Vi kommer att ha en fotograf från klubben på plats. Fotona förbehåller vi oss rätten att publicera på
vår hemsida och facebook sida. Om någon av er inte ger tillstånd till detta så kontakta
tävlingsledaren i god tid före start. Ni kommer att kunna köpa bilderna för en billig peng efter
tävlingens slut.
Klädsel
Ryttarna får gärna ha tävlingsklädsel på sig men inget tvång. Det går bra med vårdad klädsel.
Godkänd hjälm, säkerhetsväst, stövlar eller ridskor obligatoriskt. Sporrar (godkända ponnysporrar)
och spö tillåtet.
Hästens utrustning

Hjälptygel och benskydd är tillåtna
Framridning
På startlistan står en vuxens namn efter ert eget. Den vuxen har till uppgift att hjälpa er med att göra
iordning er ponny och se till att ni kommer ut i tid till framridningen och till er start.
Beräkna ca 15 – 20 min för uppvärmning.

Funktionärsuppgift
Alla föräldrar har fått en funktionärsuppgift, se bifogat. Om ni behöver byta försök att ordna det
mellan er.
Serveringen – tanken är att ha grillad korv och dricka till försäljning till självkostnadspris. De som är
satta att sköta serveringen sköter även inköp av korv, bröd, dricka. Grill finns att tillgå.

Välkomna!

Hanna & Annelie

