Välkomna till Torns Ryttarförenings
lokala och regionala hopptävling för häst
den 3-4 november 2012






















Sekretariatet öppnar kl 8.00 båda dagarna.
Telefonnummer till tävlingsplatsen 046-13 83 25.
Telefonnummer till tävlingsledaren lördag: Andrea Kjellström, 0702-306759
Telefonnummer till tävlingsledaren söndag: Anna Hjort, 0733-743586
All anmälan skall göras genom TDB, gäller även efteranmälan eller klassbyte.
Efteranmälan, strykning eller klassbyte under tävlingshelgen sker dock i
sekretariatet.
De ekipage för vilka betalning inte har skett via TDB är antecknade som strukna i
startlistorna tills betalning har erhållits.
Vägbeskrivning samt GPS-koordinater finns på hemsidan http://torns.org/hitta-hit/
Startlistor med startnummer liksom resultatlistor online finns på
http://online.equipe.com/sv/competitions/5579
Visa vaccinationsintyg i sekretariatet innan urlastning. Alla startande måste ha
giltig aktiverad licens. All ev. betalning ska ske innan start.
Veterinäravgift 100 kr betalas på plats. Veterinär Andrea Karlsson kommer vara
på plats from kl. 8. Preliminära pauser kl. 10 och kl. 13 (lapp med telefonnummer
kommer sitta på veterinärens bilruta för säkerhets skull, men försök gärna vara på
plats och besiktiga i god tid).
Avd B startar efter avd A i samtliga klasser.
Tävlingen hålls i ridhus 25 x 66 m. Framhoppning hålls i ridhus 20 x 40 m (5 st
ekipage åt gången) och framridning utomhus.
Tänk på att det kan ta lite tid att rida från framridning till framhoppning. Vår
anläggning byggdes 1995 utan särskild tanke på dagens krav på avspärrningar och
när vi nu särskiljer icke-tävlande från tävlande blir det inte optimalt.
Vi kommer att välta banan under dagen, så var beredd på att ombyggnaderna
ibland kan ta lite längre tid. Detta är för att underlaget ska hålla sig så bra som
möjligt att rida på.
10 min bangång mellan varje klass och avdelning.
Resultaten för tävlingen visas på www.equipe.com/sv
Servering finns på tävlingsplatsen, på andra våningen i framhoppningsridhuset.
Prisutdelning efter varje klass till häst för de sex första placerade, övriga hämtar
sitt pris i sekretariatet. Premieutbetalning via TDB.
Anläggningsskiss och tidsprogram: se nästa sida.

Tidsprogram
Lördagen den 3:e november
Kl. 9.00
Klass 1
90 cm, bed två faser A/A
Klass 1B 90 cm, bed A
Klass 2
100 cm, bed två faser A:0/A:0
Klass 2B 100 cm, bed A
Klass 3
110 cm, bed två faser A:0/A:0
Klass 3B 110 cm, bed A
Söndagen den 4:e november
Kl. 9.00
Klass 4
110 cm, bed två faser A:0/A:0
Klass 4B 110 cm, bed A
Klass 5
120 cm, bed A:0
Klass 5B 120 cm, bed A
Klass 6
130 cm, bed två faser A:0/A:0
Klass 6B 130 cm, bed A
Överdomare:
Hoppdomare:
Banbyggare:
Tävlingsledare lör:
Tävlingsledare sön:

(Sponsor Folksam)
(Sponsor Svenska Foder, Djur & Natur)

(Sponsor Folksam)
(Sponsor Plan Ahead)

Torbjörn Segner
Boel Sjöstrand
Bengt Rosberg
Andrea Kjellström
Anna Hjort

Torns Ryttarförening hälsar alla hjärtligt välkomna!
Anläggningsskiss för hopptävling inomhus

Turkos pil = toalett. Gul pil = sekretariat. Rosa pil = veterinär.

