Ryttarmeddelande
Landvetter Ryttarsällskap bjuder in till Inbjudningstävling
Dressyr & Pias Memorial den
21 oktober 2017 kl. 10.00

Frågor, ändringar etc. fram t.o.m. tävlingsdagen görs till
tavlingsektionenlandvetterrs@gmail.com
1 Kontaktpersoner
Tävlingsledare: Charlotte Johansson, 070 7727105,
charlotte.a.johansson@gmail.com.
Domare: Lotta Pettersson, charlotte.sara.pettersson@gmail.com
Överdomare: Marie Schelander
2 Sekretariatet
Sekretariatet har öppet från 09.00 till aktivitetens slut och är beläget till höger om
vår stora utebana rakt fram från parkeringsplanen
3 Vaccinationsintyg och licens
Skall uppvisas vid anmodan. Det kommer även tas stickprov på vaccinationsintyg.
4 Avanmälan
Avanmälan eller ändringar görs via TDB. Ekipage som ej avanmält till klass och
inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.
5 Efteranmälan
All efteranmälan sker via TDB fram till och med tävlingsdagen i mån av plats samt
att det tillkommer en avgift på 50 kr.
6 Startlistor
Preliminär startlista publiceras på hemsidan torsdag 19 oktober. Definitiv startlista
publiceras senast 20.00 kvällen innan. På tävlingsplatsen hittar du startlistor i
Sekretariatet och vid framridningsbanan.
7 Starttid
Första klassen startar 10.00
8 Tävlingsbana
Är utomhus på grus 20x40
9 Klasser
LC1;2015, LB1;2015, LA1;2017
10 Framridning
Framridningen är öppen från 09.00 och är på grus 40x70.

11 Pris
180 kr per start för medlemmar och 200 kr per start för icke medlemmar.
12 Parkering
Parkering för transporter finns till höger på parkeringen. Parkering för personbilar
till vänster.
13 Prisutdelning
Prisutdelning sker efter varje klass.
14 Servering
Enklare servering finns på plats och är öppen från 09.00. Betalning med kontanter
eller via swish.
15 Anläggningsskiss
Anläggningsskiss finns på hemsidan: http://idrottonline.se/LandvetterRSRidsport/traningtavling/Dressyr
16 Vägbeskrivning
Från Göteborg: Kör riksväg 40 och ta av mot Landvetter. Ta andra avfarten i den
stora rondellen som går över motorvägen och sedan tredje avfarten (riktning mot
bensinmacken) i den mindre rondellen. I rondellen precis vid bensinmacken, ta
andra avfarten och fortsätt därefter rakt framåt tills du når nästa rondell som ligger
vid grusade fotbollsplanen. Där kör du rakt igenom och fortsätter rakt fram tills du
kommer till en rondell vid ett nybyggt lägenhetsområde på höger sida. Ta tredje
avfarten. Då har du konstgräsplaner på höger sida på vägen. Fortsätt rakt fram och
en liten bit upp i backen. På höger sida ligger vår anläggning, du ser den tydligt
från vägen.
Adress: Tahultsvägen 48, 438 38 Landvetter
OBS! Adressen är Tahultsvägen 48 men google maps pekar tyvärr ej rätt så kör
istället efter: Tahultsvägen 56, 438 38 Landvetter
Tar du bussen?
Det är enkelt att hitta till oss. Vår anläggning finns centralt beläget i Landvetter
samhälle, i Tahult. Buss 511 stannar vid hållplats Pinntorpsvägen som ligger bara
ca 200 m bort, bredvid fotbollsanläggningen. Följ sedan trottoaren västerut på
Tahultsvägen, vi ligger till höger en liten bit upp i "Tahultsbacken".
17 Övrigt
Var vänlig tag bort gödslet efter din häst, skottkärra och grep finns vid parkeringen.
Var vänlig följ instruktionerna för var du får lov att vistas med din häst samt som
publik.
Skulle du behöva sjukvårdare kan du kontakta sekretariatet. Vi uppmanar även alla
ryttare att inte använda mobiler till häst. Vi vill även att alla personer som vistas på
vår tävlingsplats att visa hänsyn till varandra så blir det ett roligare och trevligare

arrangemang! Skulle några ändringar uppstå lägger upp informationen på vår
hemsida (http://idrottonline.se/LandvetterRS-Ridsport/traningtavling/Dressyr)
Varmt Välkomna!

