BLÅBÄRSHOPPNING
”SPECIAL”
fredagen den 4 juni
Särskilda bestämmelser
 Denna hoppning kallar vi för ”Special” eftersom den är speciellt anpassad för att minska
smittspridning. För att hoppningen ska kunna genomföras så kommer startanmälningarna
begränsas och du kan bara anmäla dig där ledig plats finns.
 För att så många nya ryttare som möjligt ska ha möjlighet att få ställa upp så gäller följande:
* Deltagare på ridskolehäst anmäler sig i första hand till enbart en start med en ponny/häst.
* Deltagare på ridskolehäst som har startat högre tävling (björnbärshoppning/klubbhoppning)
kan anmäla sig i mån av plats.
 För deltagare på ridskolehäst görs anmälan på anslagstavlan i stallet.
Prata med din ridlärare som måste godkänna ditt val av ridskolehästar och anmälan.
 Antal starter för ridskolehäst enligt anmälningslista.
 Vi samlas kl 18.00 och hjälps åt med att bygga banan, därefter kommer vi tillsammans att gå
banan. Vi gör sedan i ordning hästarna och går ut i ridhuset tillsammans när vi är klara. Din
häst ska vara noga ryktad innan vi samlas. Några ridskolehästar kan vara på lektion fram till
samlingstid.
 Tävlingarna hålls inomhus i ridhuset. Framridningen hålls gemensamt i ridhuset.
 Tävlingen är öppen för medlemmar i Eriksmåla ridklubb.
 Anmälningstiden utgår den 2 juni.
OBS! Anmälan är bindande fr o m sista anmälningsdagen, d v s onsdag den 2 juni,
avanmälan därefter debiteras. Avanmälan görs till info@eriksmalaridklubb.se eller via vår
messengerfunktion.
 Vaccinationskort skall uppvisas före urlastning.
 Alla kostnader betalas på plats, kontant (jämna pengar) eller via swish.
 Vi kommer att hålla läktaren öppen och ber samtliga att visa hänsyn och följa de direktiv vi
sätter upp för att kunna genomföra denna hoppning på ett smittsäkert sätt.
 Endast en medföljande/ryttare.

Preliminärt tidsprogram:
Kl 18.00:
Samtliga deltagare samlas för att bygga banan. Därefter bangång och första start.
Efter tävlingen: Samtliga deltagare plockar undan banan.

Startlistor kommer att läggas ut på ERK:s hemsida kvällen före tävlingen.

Klasser:

Bom på marken, 20 cm, 30 cm, 40 cm

Bed: A

Kostnad 100 kr/start.

Hjärtligt välkomna önskar Eriksmåla Ridklubb!

