
RYTTARMEDDELANDE FRÅN GISLAVED-ANDERSTORPS RIDKLUBB 

Vi hälsar Dig välkommen till vår regional/nationella tävling för häst den  27-29 juli 2012. 
 
Sekretariatet finns i domartornet vid stora hoppbanan. Är öppet torsdag 18-20, fredag-söndag 1 timme före 
första start till tävlingsdagens slut. 
Alla ändringar till dagens första klass ska vara gjorda senast kl 20.00 dagen före. 
Telefon: Lea 076-815 50 36. 
 
OBS! Anmält ekipage anses som definitivt startanmält. Ändringar ska ske senast 45 min innan klassens start. 
Anmält ekipage som avanmäler efter den 17 juli debiteras anm.avgiften. Anmält ekipage som uteblir och inte 
har avanmält, debiteras anmälningsavgiften samt en straffavgift på 150kr. Vet/sjukintyg ska uppvisas senast 
120809 utan att debitering sker, skickas till: Lea Hanhela, Solhemsgatan 34, 332 34 GISLAVED. 
Startlistor och hästförteckning finns på www.gark.se samt www.equipe.com. 
 
Premier utbetalas via TDB. Ekipage som ej är anmälda via TDB återfår premier på plats. Vi skickar inga 
premier så tänk på att reglera er ekonomi innan hemfärd. 
 
Veterinär: Bengt Ellström. Fredagen finns veterinär på plats from kl 10:00. Lördag och söndag from kl 08.00. 
Besiktning vid gaveln på gamla stallet. Kostnad: 90 kr 
Vaccinationsintyg ska uppvisas innan första start i sekretariatet. 
 
Uppstallningspersonal: Ida Axelsson 070-687 88 88. Uppstallningspersonal samt boxfördelningslistor finns vid 
ingången till det stora ridhuset. Vid senare ankomst på torsdagen än 21.00 vänligen meddela 
uppstallningspersonal. 
Stallpersonal finns på plats från torsdag kl 15:00 och under hela meetinget. Bokad uppstallning som ej är 
avbokad senast den 17 juli debiteras, om den inte kan hyras ut till annan ryttare. För ej urmockad box 
debiteras 300 kr. 
 
OBS! OBS! OBS! AVD B HOPPAS FÖRST I KLASS 7,5 OCH 2. 
 
Tidsprogram    
Fredag: kl 08.00 Klass 9  1,10 hoppning  62+39 
Därefter  klass 8  1,20  ”              81+36 
Därefter  klass 7  1,30  ”                               77+9 
 
Lördag: kl 09.00 Klass 6  1,20 hoppning  51+26 
Därefter  klass 5  1,30  ”                              70+7 
Därefter  klass 4  1,40  ”                              70 
       
Söndag: kl 09.00 Klass 3  1,20 hoppning  39+21 
Därefter  klass 2  1,30  ”                              56+8 
Därefter  klass 1  1,40  ”                              53 
       
Banbyggare: Bo Norell 
Prisutdelning: De 6 främst placerade till häst. Övriga pristagare hämtar pris i sekretariatet (se TR) Rosett för 
unghästar hämtas i sekretariatet. Rosett och plakett återköps ej. 
Servering: finns i gula huset. 
Parkering: Parkeringsvakter anvisar plats. 
Vägbeskrivning: Finns på www.gark.se   
Dusch: Finns i nya stallet. 
 
All mopedåkning förbjuden på tävlingsområdet. Hundar ska vara kopplade. Rökning på anvisad plats. 
 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL GISLAVED-ANDERSTORPS RIDKLUBB! 

http://www.gark.se/
http://www.equipe.com/
http://www.gark.se/

