
   
Meddelande	  till	  Ryttare	  vid	  Vallentuna	  Ridklubbs	  och	  Söderby	  Ryttarförenings	  regionala	  
tävling	  i	  hoppning	  ponny/häst	  med	  Folksam	  Ponnyallsvenska,	  elitserien,	  Ponnyallsvenskan	  
div	  I	  andra	  omgången	  9	  april	  2016.	  
	  
Hjärtligt	  välkomna	  till	  Söderby	  Gård	  i	  Vallentuna.	  
OBS!	  Första	  start	  på	  lördag	  är	  kl	  9.00	  
Parkering	  –	  se	  anläggningsskiss	  på	  vår	  hemsida.	  
Sekretariatet	  är	  placerat	  inne	  i	  kafeterian	  på	  anläggningen,	  se	  anläggningsskiss.	  
Betalning	  sker	  via	  TDB	  eller	  på	  plats,	  vi	  fakturerar	  inte.	  Vi	  tar	  swish.	  
	  
Sekretariat	  öppnar	  kl	  07.30	  på	  lördag	  och	  har	  telefon	  070-‐7695309	  eller	  mail	  lotta@vrk.nu.	  
	  
Startanmälan	  sker	  via	  TDB,	  och	  betalas	  via	  TDB.	  Alla	  som	  inte	  avanmäler,	  betraktas	  som	  
startanmälda,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  som	  inte	  har	  täckning	  på	  sitt	  TDB-‐konto	  på	  likviddagen	  
stryks	  från	  startlistan.	  
Ändringar	  till	  tävlingsdagen	  görs	  senast	  kl.	  18:00	  kvällen	  före.	  
	  
Preliminära	  startlistor,	  hästförteckning	  och	  resultat	  publiceras	  på	  www.online.equipe.com	  
Information	  om	  laguppställning	  och	  lagledare	  ska	  mailas	  till	  lotta@vrk.nu	  och	  betalning	  av	  
lagavgift	  till	  VRKs	  bg	  916-‐2694.	  Var	  vänlig	  maila	  även	  kvittot	  till	  lotta@vrk.nu	  
	  
För	  återbetalning	  ska	  läkarintyg/veterinärintyg	  vara	  oss	  tillhanda	  senast	  7	  dagar	  efter	  tävling	  
och	  vi	  behåller	  50	  kr	  i	  administrativ	  avgift.	  
	  
Vaccinationsintyg	  visas	  i	  sekretariatet.	  
	  
Veterinärbesiktningen	  startar	  kl.	  08.00	  på	  lördagen.	  Kostnad	  120	  kr/ponny	  betalas	  kontant	  
eller	  med	  swish	  i	  sekretariatet	  innan	  besiktning.	  
	  
Till	  prisutdelning	  ser	  vi	  de	  6	  främsta	  ekipagen	  till	  ponny/häst.	  	  
	  
Serveringen	  är	  öppen	  och	  serverar	  varm	  mat,	  smörgåsar,	  hembakat	  kaffebröd	  mm.	  
	  
Organisation	  
Tävlingsledare:	  Lotta	  Sunnberg	  070-‐7695309.	  
Resultatansvarig:	  Efwa	  Nyman/Jesper	  Ottehall	  
Överdomare:	  Robert	  Solin	  robert.solin@ridsport.se	  
Banbyggare:	  Lena	  Salin	  
Domare:	  Amanda	  Nieminen	  
Du,	  din	  familj	  och	  din	  ponny	  är	  varmt	  välkomna	  och	  vi	  önskar	  Er	  en	  trevlig	  dag	  tillsammans	  
med	  oss!	  

 
Välkomna! 

Vallentuna Ridklubb och Söderby Ryttarförening 
	  


