Info till Funktionärer och Tävlande för Stjärnholms Ryttarförening
inför den lokala hopptävlingen söndag 19 maj 2019
Version 2
Lördag 18 maj
• Kl. 14.00 samlas vi och gör i ordning anläggningen för tävling.
Obligatoriskt för alla som tävlar med ridskolans hästar och ponnyer samt
funktionärer. Alla andra som vill hjälpa till är självklart mycket välkomna.
• Kl. 16:00 kommer vår banbyggare Göran Blom. Då ska banan vara helt tom
och sedan behövs det minst 4 som hjälper till att bygga enligt anvisningar.
Söndag 19 maj
• Kl. 07:30 Parkeringsvakt på plats.
• Kl. 08:00 Sekretariatet öppnar.
• Kl. 09:00 Första start, vilket är hästklassen 80 cm.
• Kl. 11:30 Tidigaste första start för ponnyklasserna.
• Antalet anmälda starter för hästklasserna är hittills (12/5) 33 st.
• Antalet anmälda starter för ponnyklasserna förutom lagklassen är hittills
(12/5) 75. Till detta kommer lagen. Ursprungligen är 11 lag anmälda och
man får vara max 8 i varje lag vilket max skulle kunna ge 88 starter, men så
många blir det inte.
• Tävlingen förväntas hålla på hela dagen p.g.a. många starter.
• Efter tävlingens slut hjälps funktionärer och ridskolehästryttare åt att
ställa allt på plats igen som det var innan tävlingen.
Funktionärer
• Alla ridskolans ryttare som tävlar är funktionärer förutom när de rider.
• Dessutom kommer det finnas funktionärer som inte ridet.
• Vi är tacksamma om fler vuxna och även ungdomar har möjlighet att
hjälpa till som funktionärer. Kontakta Åsa (073 382 2843) eller Kim
(070 545 7912) om du eller någon du känner kan ställa upp.
• Detaljer angående funktionärsposter kommer att finnas uppsatt vid
stallkontoret.
Jag ser fram mot en rolig tävlingshelg! Hör av er till mig om något inte funkar.
/ Kim Kärsrud 070 545 7912
PS. Ryttare, glöm inte att ni ska ha nummerlappar till hästarna. Finns t.ex.
billiga på Hööks. DS

