Meddelande från tävlingsarrangören

Värmdö Ridklubb anordnar Pay and Jump
söndagen den 4 oktober 2020 på Södra Evlinge Gård, Värmdö.
1. Anmälan: Via tdb senast 2/10. Efteranmälan via mejl till vmrk.tavling@gmail.com
eller sms 0701-808554. Ponnyekipage ska ange kategori (A, B, C eller D-ponny) i
anmälningsformuläret.
2. Betalning och startanmälan:
Avgiften betalas via swish 1234 941 779 i samband med startanmälan på plats i
anslutning till tävlingsbanan, se skylt sekretariat på plats. Där uppvisas även giltigt
vaccinationskort innan urlastning.
3. Avgift: 200 kr/start. Omstart eller ytterligare en start i annan klass kan göras för
redan anmält ekipage och anmäls på plats, 200 kr/omstart.
4. Tävlingsbana: Pay and Jumpen hålls utomhus på grus/flisbana ca 70x30m.
Banan består av ca 7-10 st hinder beroende på vilken höjd man hoppar (kombination
från 1m). Ingen tidtagning sker och ekipaget får fullfölja sin bana inom rimlig tid
oavsett antal fel. Träningstävlingens klasser är 40-130 cm. Personal, som befinner
sig på banan, kan även ge tips eller hjälp och har rätt att utvisa en ryttare som inte
beter sig enligt föreskrifterna i Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).
5. Framridning/-hoppning: Sker på grus/flisbana i anslutning till tävlingsbanan.
6. Startlistor: Första start 10.00. Startlistan läggs ut på Värmdö Ridklubbs hemsida
https://www.varmdoridklubb.nu/ senast kl. 20:00 kvällen innan.
7. Klädsel & utrustning: Ryttaren behöver ej bära tävlingsklädsel men får gärna
bäras. Gällande övrig utrustning ska Svenska Ridsportförbundets
Tävlingsreglemente (TR) följas. Ryttaren eller hästen behöver ej licens, grönt kort
eller mätintyg.
8. Parkering: Följ skyltar samt parkeringsvakts anvisningar.
9. VÄGBESKRIVNING
Från Stockholm:
Väg 222 Värmdöleden (motorväg) mot Värmdö. Åk förbi avfarter mot Nacka,
Orminge, Gustavsberg och Ingarö. Passera rakt fram igenom den första rondellen vid
Värmdö Köpcentrum och håll till vänster mot Hemmesta/Vaxholm efter trefilsvägen.
Passera genom Hemmesta. Vid vägskäl ta höger mot Saltarö, Fagerdala, Bullandö.

Efter ca 3 km ta vänster mot Saltarö och efter ca 700 m sväng vänster vid skylt
Evlinge, Ridskola. Följ skyltar och Evlingevägen (mot höger) ca 3 km.
Från Vaxholm/Rindö:
Väg 274 till Hemmesta vägskäl, rakt fram (vänster) mot Saltarö, Bullandö, därefter
enl ovan.

GPS adress: koordinater: 59.345281,18.54593
Vår gatuadress är: Evlingevägen 17, 139 53 Värmdö.
Länk till google maps: http://g.co/maps/6m9jy
10. Förfrågningar: vmrk.tavling@gmail.com
Kontaktpersoner Kerstin Ydregård 070-824 62 40 (ansvarig Pay and Jump)
Åsa Blomqvist Jonsson 0701-80 85 54 (anmälningar/sekretariat).
! VIKTIG INFO !
För att undvika smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens råd, var vänlig och följ
anvisningar på plats.
För att hålla nere antalet personer som vistas på anläggningen samtidigt får varje
ekipage endast ha med en medhjälpare.
Vid många starter kommer vi lägga in längre pauser mellan klasserna så att de som
redan har startat hinner åka därifrån innan nästa kommer, mer info om det kommer
senare i ryttarmeddelande och startlistor efter sista anmälningsdag.
Känner man sig minsta sjuk är det viktigt att man stannar hemma!

Välkomna till Värmdö Ridklubb

QR kod för betalning av startavgiften
Betalas i samband med startanmälan på plats den 4 oktober –
OBS Ange hästens namn vid betalningen

