Proposition pay-and-ride på Håbo ridklubb söndag 26 september
§

Välkomna på pay-and-ride söndag den 26 september för ponny och häst.

§

Lektionsryttare på Håbo RK stämmer av deltagande med instruktör och anmäler sig sedan i
Hippocrates.

§

Privatryttare kan välja följande program LC:1, LB:1, LB:3, LA:3 samt MSV C:1.
Du anger vilket program du vill rida i samband med din anmälan som du mejlar till:
tavling@haboridklubb.se

§

Lektionsryttare (Håbo RK) väljer mellan LC:1 eller LB:3.

§

Anmälningsavgifter:
Lektionsryttare 300:-/start (anmälningsavgift inkl. hästhyra på 150:-). Faktureras.
Privatryttare 250:-/start. Anmälningsavgiften Swishas till 123-653 66 84. I meddelandefältet
skriver du namn på ryttare och häst. Betalning via Swish bekräftar din anmälan.

§

Sista dag för anmälan: 16 september

§

Uppförande och hästhantering enligt Tävlingsreglementet. Betsling enligt TR, bettlöst huvudlag
är tillåtet.

§

Klädsel enligt TR, kavaj kan dock bytas ut mot mörk tröja.

§

Avanmälan efter den 24/9 återbetalas mot uppvisande av veterinär- eller sjukintyg.
Intyg mailas till tavling@haboridklubb.se senast 7 dagar efter avslutad träningstävling.
Vid återbetalning av anmälningsavgiften tas en administrativ avgift ut om 70:-.

§

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan urlastning. Vid uppvisande av vaccinationsintyg bekräftar
du även din start.

§

Framridning sker utomhus på sand 30x65, programmet rids inomhus på sand och spån 23x60.

§

Domare: Charlotta Ström

§

Första start: 9.00, fasta starttider. Startlista och ryttarmeddelande publiceras
på www.haboridklubb.se senast fredag den 24 september.

§

Frågor mejlas till tavling@haboridklubb.se

§

Då detta inte är en tävling delas inga rosetter ut. Det finns ej heller rosetter att köpa.
Covid-19

§

Hålla avstånd till varandra - speciellt i kafeterian och vid toaletterna - undvik köer.

§

Tvätta händerna och använd handsprit.

§

Stanna hemma vid symptom/sjukdom.

§

Tävlingen genomförs utan publik

§

Ryttare får ta med sig max 1 medhjälpare/häst. Ekipage får anlända till tävlingsplatsen tidigast
1,5 timme innan start och lämna tävlingsplatsen så snart som möjligt efter avslutad ritt.

Varmt välkommen med din anmälan önskar Håbo ridklubb.

