Ryttarbrev Jórs jultölt
Välkomna till Jórs jultölt 18/12- 2021 på Nolgårdens ridhus i Gullberg, Kinna.
Då folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer i stor utsträckning
släpps är det ändå viktigt att fortsätta tänka på att hålla avstånd och tvätta
händerna.
Domare för dagen är:
● Jonaz Frändén
● Thomas Manske
Incheckning:
All incheckning sker på sms till 0734281805, skicka bild på framsidan av
hästens pass och vaccination. Incheckningen sker torsdag (16/10) och fredag
(17/10). Ingen ryttarlicens krävs, men ryttarförsäkran ska lämnas in i
värmestugan vid ridhuset innan hästen lastas ut. Tänk på att hålla avstånd om
det bildas kö och gå i omgångar då huset inte är stort.
Infomation till ryttare under dagen:
- Inget ryttarmöte kommer hållas på tävlingsplatsen, frågor skickas till
tävlingsledaren via 0763070406.
- Publik är tillåten under tävlingsdagen.
- Resultat och startlistor ligger i appen LH kappi och kommer uppdateras under
tävlingsdagen.
- Cafeet kommer erbjuda lättare fika samt lunch och kommer vara i
värmestugan.
- Respektera andra och håll avstånd, kom inte om du är sjuk!
Parkering:
Parkering sker framförallt framför, samt runtom ridhuset. Följ
parkeringsvaktens anvisningar.
Hage:
Det finns ingen möjlighet att hyra eller bygga hagar.

Uppvärmning:
Sker i paddocken samt på grusvägen.
Alla klasser:
Sker på speakerns kommando.
Maskeradklass:
Resultat för maskeradklassen kommer inte komma ut i LH Kappi utan är i form
av domarkommentarer.
Finaler:
Finaler kommer att ske i de klasser med minst 6 starter. Denna tävling erbjuder
endast A finaler vilket innebär att de fem bästa i klasserna går till final. I V5 och
T8 delas klasserna upp i ungdomar och vuxna där ungdomarna är upp till 21 år.
Strykningar från finaler ska ske direkt efter avslutad klass, detta görs direkt till
sekretariatet.
Prisutdelning:
Prisutdelning sker efter finalerna. I V5 för vuxna och F2 sker prisutdelning
direkt efter avslutad klass.
Strykningar och ändringar:
Detta skickas till jor.tavling@gmail.com fram till onsdagen 15/12.
Hitta hit:
Gullbergsvägen 59, 511 59 Kinna.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

