Ryttarbrev Sigur GK Nivå 3 14 april

Incheckning
Incheckning är via sms till 0701-913131.
Skicka bilder senast 25 juli kl. 20.00
1: Hästpassolkhäl
2: Bild på vaccinationer (inkl. grundvaccination)
Markera gärna grunden med 1, 2 (3)
3: Ryttarlicens
4: Ryttarförsäkran

INFO
Alla ekipage får ha med sig max 1 medhjälpare. Tänk på att parkera med avstånd och att följa
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma vid minsta tecken på symtom !!!
Lättare café kommer att finnas i klubbhuset. Ingen lunch kommer att säljas. Tänk på att hålla
avstånd och god handhygien.
För att följande rådande regler var god lämna området senast 1 timma efter avslutat ridning.
Observera att läktaren kommer att vara stängd för all publik (inkl ryttare och medhjälpare)

Parkering
Parkering av hästtransporter skall ske bakom ovalbanans läktare. EJ på asfaltsparkering
Parkering av personbilar är vid området vid klubbhuset.

Tävlingssekretariat
Telefonnummer till sekretariatet under tävlingshelg är: Agnes Andersson 0701-913131

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: info@stalltofta.se

Ryttarservice
Vid frågor eller strykningar under dagen skall detta ske där. Ryttarservice kommer att vara
inne i klubbhuset i cafét.

Startlistor
Startlistor och resultat kommer synas i appen LH Kappi. Finns att ladda ned som app.
Dagskrá = tidsprogram, Ráslistar= Startlistor, Keppendur= Deltagande hästar/ryttare
Niðurstöður=Resultat, Leiðbeiningar= Tävlingsplats

Strykningar
Om du inte kan komma till start vill vi gärna ha besked om det så snart som möjligt. Ring
Johannes Larsson 0702-188122 alt info@stalltofta.se.
Vid strykningar under dagen skall detta ske skriftligt vid ryttarservice alt sms till
0701-913131.

VIKTIGT - FÖR ER INFORMATION!
För allas trevnad får inga hästar vistas på grusplanen vid klubbhuset eller gräsvallen vid
läktaren.

Tävlingsledare
Agnes Andersson 0701-913131

Domare:
Barbro Beckström, Alexandra Montan Grey, Johannes Larsson
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