Välkomna till Österlens Ridklubbs
hopptävling den 20 oktober på
Hälldala Ranch i Norra Kverrestad

OBS! Tävlingsplatsen är på Hälldala Ranch, INTE på Österlens Ridklubb i Borrby.
Vänligen respektera våra funktionärers anvisningar.
Tävlingsbana: Ridhus 30*66 m. Framhoppning: 24*42 m.
Startlistor och resultatlistor publiceras på online.equipe.com.
Gällande lagklassen, Torstenssons Seniorhoppning: Vi blir ytterst tacksamma om lagledaren mejlar
in preliminär laguppställning till info@osterlensridklubb.se senast fredag kväll. Tänk på att samtliga
av era ryttare ska vara inlagda i TDB.
Avanmälan sker via tdb. Ej avanmälda ryttare är skyldiga att betala straffavgift.
Sekretariatet är öppet från 7.45 och fram till 30 min efter sista klassen.
Telefonnummer under tävlingsdagarna är 0739 64 79 43. Endast de som finns med på
vaccinationslistan skall visa vaccination i sekretariatet innan start, lista kommer lördag.
Servering finnes. Vi tar emot kontanter, kort och swish.
Vägbeskrivning:
Från väg 9 i Hannas: Sväng vänster mot Ö: Ingelstad, mitt i byn vid kyrkan/innan dammen sväng
vänster mot Kverrestad. Kör cirka 2 km, tredje vägen på höger sida. Kör försiktigt förbi gården och
upp på backen ligger ridhuset. Följ skyltar.
Från väg 11 i Lunnarp: I Lunnarp ta höger kör igenom Lunnarp efter ca 2 km kommer ni till Kverrestad
ta vänster mot Ö: Ingelstad kör ca 2 km på vänster sida kör man upp genom en Westernportal kör
försiktigt förbi gården och upp till ridhuset som ligger på backen.
Adress är: Norra Kverrestad 410 273 96 Tomelilla, Hälldala Ranch. www.halldalaranch.se

Tidsprogram:
Söndag klockan 9.00
tidigast 9.45
därefter
därefter
därefter
därefter

klass 1: 80 cm bed A,
klass 2: Thorstenssons Senior Jumpcup
klass 3: 95 cm bed två faser (A:0/A:0)
klass 4: 95 cm bed A
klass 5: 105 cm bed två faser (A:0/A:0)
klass 6: 105 cm bed A

Svenska Foder
Stallshopen i Tomelilla
Svenska Foder

Kontaktperson: Katarina Jönsson 0739 64 79 43 info@osterlensridklubb.se
Tävlingsledare: Elin Berglund
Domare: Karina Kristensson
Överdomare: Gunilla Eriksson
Banbyggare: Stina Larsson

