Ryttarmeddelande
Hjärtligt välkomna till Vansbro RS lokala hopptävlingar för ponny & ridhästar,
25 augusti med Ponnyallsvenskans div II hoppning omg. 1 (Ponny)
26 augusti med Ridsportallsvenskan div II hoppning omg. 1 (Häst).
OBS! Första start kl 10:00 Lördag & Söndag.
Endast 20 minuters pause mellan klass 1 & 2 (söndag). Ingen ombyggnation.

Tidsprogram
Lördag (PONNY) kl. 10:00 klass 7 därefter 8, 9, 10, 11
Klass P7
Klass P8
Klass P9
Klass P10
Klass P11

LD
LC
LC
LB
LB+

Bed. Clear Round
Bed. Två faser (A:0+A:0)
Ponnyallsvenskan div II omg 1
Bed. Två faser (A:0+A:0)
Bed. Två faser (A:0+A:0)

(B:3, C:2, D:5)
(B:2, C:2+3, D:10+2)
(5 st lag anmälda)
(C:6+1, D:2+1)
(C:1+1, D:2+1)

Söndag (HÄST) kl. 10:00 klass 1 därefter 2, 3, 4, 5, 6
Klass H1
Klass H2
Klass H3
Klass H4
Klass H5
Klass H6

0,80
0,90
1,00
1,00/1,10
1,10
1,15

Bed. Clear Round
Bed. Clear Round
Bed. Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Ridsportallsvenskan div II Omg 1
Bed. Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Bed. Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

(6 st)
(10 st)
(17+2 st)
(7 st lag anmälda)
(8+3 st)
(5 st)

Deltagarförteckning
Ligger ute på equipe.com from onsdag 22/8 och uppdateras efterhand.
Startlistor
Preliminära startlistor läggs ut på equipe.com & hemsidan (www.vansbrors.se) senast torsdag
23/8.
Lagledare
Laguppställning skickas till tavling@vansbrors.se senast onsdag 22/8!
Ändringar i laguppställningen kan vid behov göras fram till 45 minuter innan klassens start.
Hejarklackspris (Lördag)
VRS Ungdomssektion delar ut pris till bästa hejarklack under lördagen. Anmäl om Erat lag
kommer delta i hejarklackstävlingen samtidigt som ni skickar in laguppställningen.
Domare Lördag: Viktoria Pettersson
Domare Söndag: Sara Puonti
Överdomare Lördag & Söndag: Jennie Blixt
Banbyggare: Nicklas Johansson
Startanmälan/Avanmälan/Efteranmälan
Anmält ekipage räknas som startanmälda i samtliga klasser. Eventuell avanmälan kan göras i
TDB eller info@vansbrors.se. Avanmälan under tävlingsdagen ska meddelas till sekretariatet.
Avanmälan ska ske senast 30 minuter före respektive klass början. Ekipage som ej avanmäler
och ej kommer till start debiteras avgifter enligt TR. Vid eventuell fakturering tillkommer
avgift på 100 kr.

Efteranmälningar mottages intill 30 minuter före respektive klass början mot en extra avgift
på 50 kr/klass. Efteranmälan sker via TDB!
Sekretariat
Sekretariatet är beläget i röda huset vid lilla ridbanan & öppnar kl 09:00. Telefon till
sekretariatet är 070-5466027 (Tina)
Finns din häst med på vaccinationslistan ska vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet innan
start.
Uppstallning
Daguppstallning finnes i mån av plats till en kostnad av 200 kr, bokas på tävlingsdagen i
sekretariatet. All uppstallning sker på egen risk!
Banor
Tävlingen kommer att hållas utomhus på grusbana 54x90 m. Framridning inomhus.
Framhoppning sker utomhus på grus, 20x60 m.
Clear Round
Rosett delas ut till felfria ekipage i klasserna med bedömningen Clear Round. Omstart kan
göras mot en avgift på 50 kr, betalas i sekretariatet.
Lunchservering
Vår cafeteria är öppen under hela tävlingsdagen. Försäljning av bla hamburgare & dagens
lunch som är tacotallrik.
Förfrågningar
Förfrågningar sker till ridskolan enklast via mail info@vansbrors.se
Vägbeskrivning
För vägbeskrivning, se hemsidan www.vansbrors.se
Anläggningsskiss
Vi uppmanar er att besöka vår hemsida där anläggningsskiss finns. Här kan ni se hur hästar får
förflyttas på tävlingsområdet. Vi ber er att respektera detta för allas säkerhet!
Övrigt
Elldes Hästshop kommer att finnas på plats under Söndagen med försäljning av häst- och
ridsportartiklar. Är det något särskilt Du önskar att de tar med, ring Karin 0247-21202.

Varmt välkomna till en trevlig tävlingshelg!

