Pay & ride
Banhoppning för häst och ponny hos Fjälkestads ridklubb den 6 juni 2010,
Sveriges nationaldag

Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår fredagen den 4 juni kl 18.00. Efteranmälan i mån av plats mot 100:- i
avgift per ekipage och start upp t.o.m. 0,90m för häst och ponny kat D, 0,80m för ponny kat C,
0,70m för ponny kat B och 0,60 för ponny kat A. Över dessa höjder är efteranmälningsvgiften
120:- per ekipage och start.
2. Internetanmälan ska ske via klubbens hemsida www.fjrk.nu .
3. Anmälningsavgift respektive efteranmälningsavgift betalas kontant på plats. 80:- per start upp
t.o.m. 0,90m för häst och ponny kat D, 0,80m för ponny kat C, 0,70m för ponny kat B och 0,60
för ponny kat A (efteranmälning 100:-). Över dessa höjder är anmälningsvgiften 100:- per ekipage
och start (efteranmälning 120:-).
4. Innan urlastning ska vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet.
5. Preliminära startlistor kommer att finnas på Fjälkestads Ridklubbs hemsida
6. Hoppningen äger rum utomhus på gräsbana. Framridning utomhus på sandbana.
7. Servering finns på anläggningen.
8. Anläggningsskiss och vägbeskrivning finns på Fjälkestads Ridklubbs hemsida
9. Av Ridsportförbundet godkänd funktionär finns på plats.
10. Varje ekipage erbjuds möjlighet att genomföra hela ritten, oavsett antal olydnader. Dock får
ekipaget lämna banan efter 2 minuter. Tränare eller annan hjälp får följa med in på banan. TR
gäller i alla moment som rör säkerhet, handhavande av häst samt uppträdande mot funktionär,
andra ryttare m.fl.
11. Vid felfri ritt erbjuds ryttaren köpa en rosett för 20 kronor.
12. Observera att då detta är en träning gäller inte din licensolycksfallsförsäkring.
13. Upplysningar lämnas av Ingela Andersson, 0703-630870
14. Telefonnummer till anläggningen 044-75175.
15. Med start kl 10.00 hinderhöjd 30cm med höjning uppåt i 10-centimetersintervaller t.o.m. 1,40m
för häst och t.o.m. kat D 1,10m, kat C 1,00m, kat B 0,90m och kat A 0,80m. Fr.o.m. 1.00m
kommer kombination att ingå.

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana.
På banan finns både pulvermangrav, vattengrav och bank. Vi finns en
mil norr om Kristianstad.
Vi ses i Fjälkestad!

