Ryttarbrev Sigur KM
Incheckning
Vid incheckning skall hästpass, vaccinationsintyg samt
hästägarförsäkran lämnas. Observera att inga hästar får lastas av
innan vaccinationsintyg är kontrollerat och hästägarförsäkran
lämnad. Eftersom tävlingen inte är godkänd behövs ingen
ryttarlicens visas upp.
TID FÖR INCHECKNING:

08.00 - 10.00

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

Ryttarmöte
Ryttarmöte kommer att hållas i klubbhuset kl. 08.30
Under mötet kommer domarna att deltaga så man kan ställa frågor om regler och bedömning.
Vandringspris till alla vinnare i varje gren kommer att delas ut. Endast medlemmar som har
Sigur som huvudförening kan bli klubbmästare.

Tävlingssekretariat
Telefonnummer till sekretariatet under tävlingsdag är: Johannes Larsson 0702-188122

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.
Färdiga hagar finns att hyra mot en kostnad av 100kr. Betalas vid incheckning. Boka hage via
mail till info@stalltofta.se

Ryttarservice
I ryttarservicen hämtas domarkommentarer. Vid frågor eller strykningar under dagen skall
detta ske där. Ryttarservice kommer att vara inne i klubbhuset.

Tidsprogram
Tidsprogrammet är preliminärt och kan komma att ändras.

Startlistor
Startlistor och resultat kommer att finnas via appen LH Kappi.

Strykningar
Om du inte kan komma till start vill vi gärna ha besked om det så snart som möjligt. Skicka
sms till 0702-188122 alt info@stalltofta.se. Vid strykning under dagen skall detta ske
skriftligt vid ryttarservice i klubbhuset.

VIKTIGT - FÖR ER INFORMATION!
För allas trevnad får inga hästar vistas på grusplanen vid klubbhuset eller gräsvallen vid
läktaren. Eftersom detta är en endagstävling är det bra att komma ihåg att en femårig häst får
starta 2 gånger/dag. Sexårig häst 3 gånger/dag. Sjuårighäst och äldre 4 gånger/dag

Domare:
Therese Löwenberg, Madelen Johanson, Jonaz Fränden

Tidsprogram
Sigur KM 2021-09-26
Alla grenar rids tre och tre på speakerns kommando.
.

09.00

T8

25

09.25

T8 jun

20

09.45

T3

15

10.00

T4

25

sladdpaus
10.35

V5

30

11.05

V5 jun

25

11.30

V2

25

11.55

F2

25

12.20

Lunch

13.20

T8 A-final

13.40

T8 jun A-final
sladdpaus

14.10

T4 A-final

14.35

T3 A-final
sladdpaus

15.00

V5 A-final

15.30

V5 jun A-final
sladdpaus

16.10

V2 A-final

16.40

F2 A-final

17.20

G3 Galopprace 150m

