
Välkomna till Gärds 

Ryttarförening 
27-29 Juli 2012 

 
 

Tävlingarna börjar 9.00 alla dagar 

 

Sekretariat: 

Öppettider: fredag, lördag, söndag 08.00 – 30 min efter sista start  

Telefon till sekretariatet: 0708-939177 (Endast ang. anmälningar, avanmälningar, startlistor). 

Avanmälan via SMS eller telefonmeddelande godkänns inte. 

I sekretariatet erlägges eventuella start & veterinäravgifter.  

Kontrollera din ekonomi i sekretariatet innan avfärd, vid fakturering uttages 50 kr i faktureringsavgift.   

 

Alla efteranmälningar och ändringar för ekipage görs via mail, gardshopp@hotmail.com  t.o.m. 

kvällen innan tävling eller snarast till sekretariatet dock senast 30 minuter före klassen startar.  
 

Avanmälan ska helst ske via mail (inte tävlingsdagen), gardshopp@hotmail.com.  Ekipage som 

uteblir utan avanmälan debiteras anmälningsavgift samt straffavgift på 150 kr. För återbetalning av 

anmälningsavgift pga. sjukdom ska giltigt veterinär- eller läkarintyg uppvisas senast 7 augusti 2012. 

Administrationsavgift avdrages med 50 kr  

Skicka intyget till Sofie Svensson, Säterivägen 8, 29177 Gärds Köpinge 

 

  

Veterinärbesiktning skall ske före första start (ingen vet.besiktning till klass 1). Vaccinationsintyget 

visas hos veterinären.  

Veterinäravgift: 100 kronor/häst betalas kontant på plats 

Veterinären är vid besiktningsplatsen från och med 10.30 fredag sedan under hela meetinget 

 (1 timme före första start) med avbrott för pauser.  

 

Startlistor och löpande resultat kommer att finnas on-line via www.equipe.com. 

 

Premier  
Betalas ut via TDB. För utländska ryttare kontant i sekretariatet innan hemfärd.  

 

Prisutdelning  
Endast de sex främst placerade kommer att kallas in till prisutdelning.  

Övriga placerade avhämtar erhållna priser i sekretariatet.  

Unghästrosetter avhämtas i sekretariatet.  

 

Servering  
Servering med ett mycket bra utbud med bl.a. dagens rätt och grill kommer att finnas på 

tävlingsplatsen 

mailto:gardshopp@hotmail.com
mailto:gardshopp@hotmail.com


 

 

Uppstallning 
Från 09.00 26/7. Boxarna kommer vara uppskyltade. Ej rengjord box 300 kr. Vid frågor kontakta Filip 

Kagnes 0734-442953 

 

Vägbeskrivning 
Se på Gärds hemsida www.gardsrf.com under hitta hit. 

 

Förfrågningar 

Sofie Svensson/tävlingledare 0733-322803 

 

 

 

 

Funktionärer  
Tävlingsledare: Sofie Svensson  

Överdomare: Marita Lindberg  

Domare fredag-lördag: Kerstin Mauritsson 

Domare söndag: Bengt Sånesson 

Banbyggare: Fredrik Malm 

Veterinär: Annette Åkerlund 072-5171552 

 

 

Varmt Välkomna till  

Gärds RF  

sommarmeeting! 
 

 

 

 

  

 


