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Version 2
Lördag 21 september
• 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 tom och hindren
framplockade i färgordning utanför banan. Vi hjälps åt att bygga.
Söndag 22 september
• Kl. 07:30 Parkeringsvakt på plats.
• Kl. 08:00 Sekretariatet öppnar.
• Kl. 09:00 Första start, vilket är hästklassen 80 cm. Ponnyklasserna är efter alla
hästklasser.
• Efter tävlingens slut hjälps funktionärer och ridskolehästryttare åt att ställa allt på
plats igen som det var innan tävlingen.
Klubben bjuder funktionärer på mat/fika under tävlingsdagen
• Jobbar du hela dagen, eller tävlar skolhäst och jobbar resten av dagen, får du lunch
(inkl dryck) samt en fika (dryck + smörgås alt fikabröd)
• Jobbar du halvdag bjuds du på en fika (dryck + smörgås alt fikabröd)
• Hämta ut din lunch-/fikakupong hos Åsa på tävlingsdagen.
Mer om funktionärer
• Alla ridskolans ryttare som tävlar är funktionärer förutom när de rider.
• Ungdomsryttarna har med sig någon anhörig som kan vara funktionär.
• Dessutom kommer det finnas funktionärer som inte rider.
• 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, alternativt kan ni skriva upp ert namn och telefon
på listan som är uppsatt vid stallkontorets anslagstavla.
• 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

