Ryttarmeddelande tävling 22 april 2017
Alla är hjärtligt välkomna lokal och regional tävling på Caprifolens Voltigeklubb. Här kommer
lite info inför helgen.
● Starttider
Lördagens tävling startar preliminärt kl. 9.00 (startlista kommer)
● Uppvisningsklass
Det finns även en uppvisningsklass. Det är som en clear round där alla får rosett vid
genomfört program. Anmäl er till caprifolen@gmail.com och betala in 80kr på bg
5524 0063 eller kontant i cafeterian på tävlingsdagen (i ett kuvert med lagnamn).
● Adress
Stackarp 280
312 98 Våxtorp
● Nummer (armbindlar) för individuella
Finns att hämta i sekretariatet mot en deposition på 50 kr. Jämna pengar!
● Cafeteria finns med lättare mat
● Betalning
Ni som anmält mer än 4 pers i ett lag (3-6mannalag) ska betala resterande
150kr/pers under tävlingsdagen. Lägg pengarna i ett kuvert och lämna i cafeterian.
Samma sak gör ni som hyr häst.
● Ridhuset
Gå inte på läktaren när tävlande är på hästen, gå ut och in under in/ut springning.
Påminn era voltigörer om detta. På uppvärmningsvolten vill vi inte ha för många
människor, gå hellre upp på läktaren och titta.
● Träna
I danssalen ovanför stallet (gå upp för silvrig trappa) finns voltigebock och speglar.
Kommer att finnas bockar utanför ridhuset också.
● Håruppsättning
Kan fixas i danssalen ovanför stallet, eller på läktaren. Spraya inte när någon är på
tävlingsbanan. Vi vill inte att hästar ska bli skrämda. I cafeterian kan ni även sitta,
men spraya håret utanför.
● Vaccinationsintyg häst
Samtliga hästars vaccinationsintyg ska finnas registrerade i TDB. Ordinarie
vaccinationsintyg måste medföras till tävling. 5% av startande hästar kontrolleras av
överdomare så att de överensstämmer med TDB.
● Uppvärmning för häst
Ridbanan utomhus. Samt uppvärmningsvolt i ridhuset.
● Voltigeskor
Säljs på tävlingsplatsen 250kr
● Boende
Finns i närheten:

●

●

●
●

Våxtorps naturcamping/stugby
www.naturcamping.com
0430-33129
Prisutdelning
Rosett till samtliga voltigörer samt linförare för lagen. I individuell och par klass
rosett till placerade linförare.
Hyra häst
Häst finns att hyra i mån av plats för 100kr/person i en grupp. 150kr för enskild
individuell. Maila förfrågan i god tid till caprifolen@gmail.com.
Sjukvådsansvarig
Kommer att finnas vid stora porten in till ridhuset
Kontakt
Vid frågor ring Maria 0735101640 eller Minna 0705822293

