Proposition
Floby Ryttares lokala dressyrtävling för häst
Onsdagen 14 juli, 2010 på
Floby Ryttares anläggning
Särskilda bestämmelser

1.
2.
3.

Anmälningstiden startar den13 maj och utgår den 1 juli kl. 18.00.
Anmälan görs via http://tdb.ridsport.se/clubs/701/meetings/5790 Anmält ekipage=startanmält
Maximerat antal starter är 80. Vid fler anmälningar sker bortlottning

4.

Alla avgifter betalas via TDB

5.

Efteranmälan mottages i mån av plats mot en extra anmälningsavgift på 100 kr senast 12 juli kl
18.00
6.
Avanmälan enligt TR mom 131 och 204 sker via mejl till michaela.berggren@telia.com Avgifter
sätts in på Bankgiro 995-0429 senast den 1 augusti 2010. Vid ev. fakturering tillkommer en
administrativ avgift på 60 kr
7.
Eventuella veterinär- eller läkarintyg mejlas till: catharina@kommevalla.se senast den 1
augusti 2010.
8.
Uppstallning finns ej.
9.
Vacc.intyg uppvisas för parkeringsvakt innan urlastning.
10. Tävlingen hålls i ridhus samt på grusbana ute.
11. Framridning håll utomhus.
12. Ryttarmeddelande, vägbeskrivning, preliminära startlistor samt resultat publiceras på vår
hemsida www.idrottonline.se/falkoping/foreningenflobyryttare-ridsport
13. Anläggningsskiss finns på
http://www1.idrottonline.se/ImageVault/Images/scope_0/id_140211/ImageVaultHandler.aspx
14. Servering finns på tävlingsplatsen.
15. Förfrågningar samt Resultat/Pressansvarig Michaela Berggren 0515-46005 0701560551
tider, telefonnummer/mail, om ni ej vill ha sms mm.
16. Vi har en rökfri anläggning!
Preliminärt tidsschema och klasser:
Kl 16.00 Klass 3 LC:1 2008

120kr

Rosett, plakett och hederspris

Kl 16.30 Klass 2 LB:1 2006

130kr

Rosett, plakett och hederspris
Klass 1 LA:1 2007
Rosett, plakett och hederspris/premier

140kr

Hjärtligt välkomna till Floby Ryttare
OBS!
Alla ryttare med funktionshinder får tävla på alla Inbjudningstävlingar och uppåt.
Att tävla här är mycket utbildande för alla som vill utvecklas vidare.
Vill man ha dispens för något hjälpmedel, som spö eller annan utrustning på
ryttaren eller hästen, skall en av Svenska Ridsportförbundet påskriven Dispens
av behörig person visas i sekretariatet och för domaren före klassens start.
Bedömningen blir lika för alla i klassen, så det tas ej speciell hänsyn till
funktionshindret.
Välkommen att anmäla Dig till denna tävling.

