Meddelande till ryttare

Vi tackar för Din anmälan och hälsar Dig hjärtligt Välkommen till Karlskoga Ridklubbs
regionala dressyrtävling för häst den 21 april 2013
1. Sekretariatet
Sekretariatet är öppet från 08.00 till tävlingarnas slut.
Telefon under tävlingsdagen: 0586-727156
Upplysningar fram till sekretariatets öppnande ges av:
Therese Wennberg 070-68 63 874
Emma Westin 073-51 33 794
Ekipage är startanmälda genom anmälan enligt TR.
2. Efteranmälningar
Mottages i mån av plats.
3. Handlingar, betalningar m.m
Kontrollera att du har pengar på ditt TDB-konto, de som ej betalt senast torsdag den 18 april
stryks automatiskt!
(Vid ev. problem med betalning kontakta Therese 070-6863874)
Anmälda ekipage som betalat avgifter via TDB behöver ej komma till sekretariatet.
Vaccinationsintyg skall uppvisas enligt TR.
4. Avanmälan
Avanmälan sker enl. TR mom 131
Anmält ekipage som ej kommer till start utan att ha avanmält sig enl. TR mom 131 skall betala
en straffavgift på 150 kr/klass enl. TR mom 204, betalas in till PG 56 85 59 - 9.
Vid behov av påminnelse för straffavgift tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor.
Avanmälan skall ske senast torsdag 18 april 20.00 till:
Therese Wennberg 070-68 63 874, gärna via sms. (Skicka gärna en liten notis om du
avanmält via TDB, detta för att underlätta vårt arbete)
Ev. läkarintyg/vetrinärintyg skall vara oss tillhanda senast 7 arbetsdagar efter tävlingens
datum. Intyget sändes till: Therese Wennberg, Vikgatan 7, 691 41 Karlskoga
5. Startlistor
Startlistorna ordnas enl. TR mom 205.
Preliminära startlistor läggs upp på www.karlskogaridklubb.se enligt TR mom 205
Startlistorna uppdateras senast lördag 20 april kl. 20.00 med fasta starttider
6. Parkering
Parkering sker på anvisad plats av parkeringsvakt. Följ skyltarna för att komma till
parkeringen.

7. Tävlingsbana och framridning
Samtliga klasser rids i nya ridhuset (ingång via röda dörren), där även prisutdelning sker efter
avslutad klass.
Framridning sker i gamla ridhuset, tyvärr är ljudet ur funktion på framridningen men vi ber er
hålla starttiderna så gott det går.
8. Servering
Enklare servering kommer att finnas.
9. Prisutdelning
Prisutdelning enl. TR mom 212
10. Uppstallning
Uppstallning kan ej ordnas.
11. Övrigt
Ta gärna med eget vatten till din häst då det är en bit att gå mellan parkering och platsen där
man hämtar vatten. Vatten hämtas nere vid tävlingsbanan, kontakta någon av våra
funktionärer.
12. Vägbeskrivning
Från Örebro: Följ E18. Vid utfarten från Karlskoga mot Kristinehamn, kör mot Botorps
industriområde. Kör förbi infarten till ind.omr. och sväng därefter första vägen till höger (mot
Högåsen, Ridskola, Brukshundsklubb) och du har ca 500 m kvar.
Från Karlstad: Vid infarten till Karlskoga, sväng höger mot Botorps industriområde. Se
ovan…
Från Filipstad/Hällefors: Följ väg 205 till rondellen. Sväng mot Karlstad. Vid utfarten från
Karlskoga mot Kristinehamn, kör mot Botorps industriområde. Se ovan…
Från Degerfors/Laxå: I rondellen vid infarten till Karlskoga, sväng vänster, följ vägen. Efter
90 graders kurvan, sväng första vägen vänster (Ridskola) och det är ca 500 m kvar.
13. Domare
Klass 4 & 3: Ola Johnsson
Klass 2 & 1: Christina Strand

14. Tidsplan
Kl. 9.00 Klass 4 MSV C:2 2010
d.e

Klass 3 MSV C:1 2011

d.e

Klass 2 MSV B:4 2003

d.e

Klass 1 FEI Ind. Mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009

Hjärtligt välkommen till Karlskoga Ridklubb!

