Välkomna till Uppsala voltiges tävling den 8/10 på
Jälla Hästsportförening
Deltagande klubbar är: Falu Ridklubb, Fortuna Voltige, Stockholms Voltigeförening,
Salaortens Ryttarförening, Umeo, och Uppsala Voltige.
Tävlingen kommer att börja klockan 10.00. Till start kommer 1 juniorlag, 1 mellanklasslag, 2
mixlag, ca 30 individuella, 3 lättklasslag i skritt och 3 lättklasslag i galopp,
Domare under tävlingen är Anna Andersson, Sussie Sturesson, Johanna Severin och Fanny
Mossberg. Överdomare är Caroline Enlund Åström.
I ridhuset kommer det att finnas två uppvärmningsvolter, utöver detta finns utebana. All
ridning sker utomhus och ryttare bär hjälm på anläggningen.
Jälla är en rökfri anläggning och rökning sker därför endast på anvisad plats.
Om en kopia på giltigt vaccinationsintyg inte har skickats med i anmälan ber vi er att visa upp
vaccinationsintyget innan urlastning.
All musik skickas på MP3 filer till: voltigemusik.uv@gmal.com senast torsdagen den
6/10. Det kan dock vara bra att ha en CD med i reserv.
Startavgifter och kostnad för boxar ska vara betalda senast 6/10-16 till Uppsala Voltiges bg
64380 40 – 5.
Vi uppmanar alla att hjälpas åt att hålla ordningen på läktaren under pågående
tävlingsmoment. Det kommer också att finnas läktarvakter. Ingen blixt vid fotografering.
Hyra av boxarna. Depositionsavgiften betalas tillbaka när boxarna återställts till det skick de
var när ni fick de.
Det kommer att finnas försäljning av godis, fika och mackor. Vi kommer även att ha en grill
framför ridhuset.
Gällande betalning så tar vi inte kort, jämna pengar uppskattas därför. Swich finns. Vänligen
medtag kvitto på insättningar till konto.
Prisutdelning: Inmarsch sker klubbvis i bokstavsordning. Uppställning 5 minuter innan
prisutdelningens start. Ingen hästparad.
Vägbeskrivning: Från Uppsala tag väg 288 mot Östhammar. Efter ca 5km sväng vänster mot
Jällaskolan.
Från E4:an: tag av mot Uppsla N, mot Östhammar. Tag väg 288 mot Östhammar. Efter ca 3
km sväng vänster mot Jällaskolan.
Parkering av bilar samt hästsläp/lastbilar sker på stora grusparkeringen.

Välkomna!

Hästnr:
1 Alfa
2 Cato
3 Caramba
4 Cardus FT
5 Crescendo
6 Dario M
7 French Quarter
8 Francios
9 Gigloriuz
10 Kanon
11 Peppar
12 Real Easy
13 Taizon
14 Zlatan
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