RYTTARMEDDELANDE
2018 ÅRS SPORTCUP (NORDIC ARABIAN SPORTHORSE
CHAMPIONSHIPS)

INFORMATION OM KLASSER OCH MÄSTERSKAP
a.

Titta igenom klasslistorna och kontrollera alla uppgifter.

b.

Inställda klasser: 139 Showmanship at Halter B, 122 Western Horsemanship C, 132
Western Horsemanship B, 512 Körning Precision LB, 136 Trail at Hand B, 511
Körning Dressyr LB, 352 Dressyr MSV B:5, 309 Classic Pleasure Advanced, 128
Ranch Trail C, 124 Reining C, 134 Reining B, 701 Damsadel, 702 Native Costume,
703 Specialklass för Nya Arabhästvänner, 263 Hoppning 105 cm, 274 Hoppning 110
cm, 125 Western Riding C, 135 Western Riding B, 123 Western Pleasure C, 133
Western Pleasure B.

c.

Tidsprogrammet, liksom startlistorna, är preliminära. Vid vissa tidpunkter kan det
bli ett tight program för några ryttare som deltar i flera av grenarna. Vi har dock lagt
startlistorna så att det skall vara möjligt att klara – men det krävs snabba ryck. Om
nödvändigt kommer tävlingsledningen att medge undantag från närvaro under
prisceremoni för de ryttare som berörs.

d. OBS!! Observera att Polebending ligger på söndag förmiddag och inte lördag
eftermiddag som i propositionen.
Tävlingen hålls på Näsbyholms Säteri, mängden hästar och människor kräver att vi alla tar
hänsyn till varandra och till anläggningens regler och därför hoppas vi att ni noggrant
studerar den bifogade anläggningskartan samt respekterar de färgade ytornas
begränsningar, liksom avspärrningar på plats.

Vi har glädjen att hälsa drygt 45 ekipage, som tillsammans skall starta drygt 240 gånger,
välkomna!

ANKOMST
Skriv ut detta ryttarmeddelande samt alla bilagor och ta med dem till tävlingen. På
anläggningsskissen ser du var infarten är. Sekretariatet är bemannat från klockan 16.30 på
torsdagen. Där visar du vaccinationsbevis samt lämnar pass och gärna speakerinformation
innan du lastar ur och stallar upp din häst. Vid tidigare ankomst får du visa vacc.bevis för
Tävlingsledaren, ring 070-6838959.

STALL
På hemsidan finns information om var din hästs box är belägen. Namnskyltar kommer att
finnas på boxarna senast från torsdag 13/7. I boxen finns 2 spånbalar. Du sköter all
mockning själv. Extra strö kan köpas på plats. Hö och annat foder medtages av varje
hästägare. Ta med mockningsutrustning, liksom hink och krubba, eftersom dessa saker
inte finns i gäststallarna.
Vid avfärd skall din box tömmas på spån och sopas ur. Rengjord box skall uppvisas för
stallansvarig personal innan passet kan återfås i sekretariatet. Telefonnummer till
stallansvarig: 070-6838959

STARTANMÄLAN
Startanmälan gör du i sekretariatet från klockan 17:00 på torsdagen. Startanmälan måste
ske senast 2 timmar före klasstart. Tag med kvitto på betalning, så går processen lättare,
då eventuella resterande betalningar regleras vid startanmälan. Glöm inte att fylla i
formuläret ”Speakerinformation”, då det blir en trevligare tävling om speakern, i mån av
tid, kan presentera de tävlande med mer än deras namn och nummer.

INVIGNING OCH GEMENSAMMA PROGRAM
a.

Torsdag kväll klockan 20:00 är det officiell invigning i ridhuset. Det kommer bli ett
kort program med presentationer.

b.

Vi får ett SM i år, det går i dressyren. RM western går i klasserna 131, 137 och 138.

VETERINÄRBESIKTNING
Veterinärbesiktning av alla hästar som ska vara med på Polebending, Barrelrace och Speed
är obligatorisk och sker för de hästar som startar Speed på lördag kl. 9.00 - 9.45, på
söndagen besiktas hästarna som startar Polebending och Barrelrace 10.00 - 10.45.
Kostnaden är 300 kr och betalas i sekretariatet (om den inte är betald i förväg och kvitto
kan uppvisas).

BANOR OCH FRAMRIDNING PÅ DESSA
Under torsdag 12/7 så börjar förberedelserna med tävlingsbanorna och
framridningsbanor, när de är sladdade (och ev. skylt finns uppe om att banan är stängd) så
får man ej beträda banan!
Ridhuset kommer att vara öppet för ridning till 19.00 den 12/7
Stora Utebanan är öppen för ridning till 20.00 den 12/7
Lilla Utebanan är öppen för ridning till 20.30 den 12/7. Framhoppningen för lördagens
klasser sker även på denna bana.

Framridningsbanan(uppe vid privata stallet) är ej öppen för ridning för tävlingsekipage
under helgen.
Terrängbanan byggs upp under torsdagen och hindren får ej hoppas innan tävlingsstart.
Ridhus: 22x60 m med sandunderlag; Stora Utebanan: 30x70 m med sandunderlag;
Framridningsbana: 25x40 m med sandunderlag; (Lilla Utebanan: 30x55 m med
sandunderlag). Terrängbanan och speedbanan är klippt gräsunderlag.

PRISUTDELNING
Prisutdelning i mästerskap kommer att ske efter resp. klass. Prisutdelning för alla cuper sker på
söndagen efter avslutad tävlingshelg. Prisutdelning sker till häst i full tävlingsklädsel. Undantag
från detta kan endast ges av tävlingsledaren.

BIFOGADE FILER

Nedan finns länkar som kan vara aktuella för er:
1.

Startlistor finns på https://horsedb.dlarsson.se/event/9

2.

Tidsplan finns på http://ahis.se/sportcupen/proposition/ryttarmeddelande.html

3.

Mönster finns på http://ahis.se/sportcupen/proposition/monster.html

4.
5.

Blanketten ”SPEAKERINFORMATION” finns på

http://ahis.se/onewebmedia/Speakertext%202018.pdf

Anläggningsskiss Näsbyholm finns på
http://ahis.se/onewebmedia/Anläggningsskiss%20Näsbyholm.pdf

6.

Viktiga telefonnummer (tävlingsledare, grenledare, sekretariat) finns på
http://ahis.se/onewebmedia/Telefonlista%202018.pdf

Några ord halvt stulna från ett annat ryttarmeddelande som vi tycker även passar in hos
oss:
Tänk på att det du och din häst inte hunnit träna färdigt på hemma lär du inte kunna
befästa under vår tävlingshelg, så var en god kamrat mot din häst och ställ inte orimliga
krav på denne. Se till att din häst har vatten, får vila sin rygg ibland om dagarna blir långa,
släpp lite extra på gjorden efter avslutad ritt och stryk den ömt över halsen även om ni inte
lyckades fullt ut.
Och ha gärna lite överseende med oss funktionärer, precis som du och din häst så gör vi
det bästa vi kan, varmt välkomna!

Hjälm/westernhatt måste bäras under all ridning på anläggningen!

Vi önskar er alla trevliga dagar och lycka till!

