Preliminär Startlista Pay and jump måndag 24/6 2019
Vill du vara med men har missat att anmäla dig? Mejla till upk@telia.com
Ni som mejlar och anmäler er nu kommer med på de uppdaterade startlistorna som vi
publicerar söndag 23 juni efter kl 12.
Fträn/Träningselever – Vi samlas kl 15 00 för banbyggnad.
Banan och sekretariatet öppnar 16 00.
Första start 17 00
Funktionärer – Alla ni som vill hjälpa till, mejla kontoret så hittar vi en uppgift åt er, se lista
här nedan på vilka uppgifter som finns under kvällen.
Deltagare UPK som rider skolhäst, Ni kommer sättas upp på funktionärslistan när ni inte
rider. Efter Pay and Jumpen hjälper ni till att släppa ut de hästar ni ridit samt mockar deras
box.
Framhoppning sker på lilla banan max 4 ekipage, Framridning i ridhuset.
Parkering sker på dressyrbanan, EJ på bilparkeringen bredvid hoppbanan.

Betalning sker före din första start i domartornet vid banan, kostnad 120 kr/start för
medlemmar i UPK, 140 kr/start för medlemmar i annan klubb samt 150 kr/start för
träningselever. Ha gärna jämna pengar, kom ihåg att visa vaccinationsintyg. Det går även bra
att betala via SWISCH på plats.
Rosett finns att köpa i sekretariatet för de som så önskar för 30 kronor styck.
Avanmälan senast 24 timmar före förta start, vid senare avanmälan skall startavgift inbetalas
via bg 798-7365, UPK, utan anmodan inom 1 vecka, skriv namn + pay and jump.
Vi räknar med att hinna ca 25-30 ekipage per timme, så kom i god tid.
Vi är en rökfri anläggning, ev rökning får endast ske på parkeringen, tack för att du tar med
dig din fimp.
Hundar skall hållas utomhus och kopplade.
Övrig info, se inbjudan! VÄLKOMNA!

FUNKTIONÄRER 24/6

Speaker

Sanna

Ta betalt/kolla vaccinationsintyg

Framhoppning

Ansvarig Instruktör på banan

Banpersonal

In/ut från banan

Gabbi

30 cm
1.
40 cm
2.
50 cm
3.
4.
5.
6.

Nova Hagman
Tova Molander
Malva A Pettersson
Nova Hagman

Teun
Inga-Britt
Munsboro Aramis
Teun

60 cm
7. Selma Pettersson Nygren
8. Tova Molander
9. Jessica Eriksson

Munsboro JoeJoe
Inga-Britt
Lidens cap amoure

70 cm
10. Ronja Jakobsson
11. Maja Trana

Jacques Surprise
Q

80 cm
12.
90 cm
13. Maja Rosendahl
100 cm
14.

Munsboro Limestone

