Preliminär Startlista Pay and WE söndag 23/6 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
lägger ut efter kl 15 på torsdag den 20 juni.
Banan och sekretariatet öppnar 09 00.

OBS! FÖRSTA START 10 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.
Framhoppning sker på dressyrbanan
Parkering sker på bilparkeringen bredvid hoppbanan. (ej hoppbanan)
Betalning sker före din första start vid banan, kostnad 250 kr/start för medlemmar i UPK,
270 kr/start för medlemmar i annan klubb samt 280 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 6-7 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 23/6

Domare: Ulrika Pernler
Protokollskrivare: Linda Welzien
Banfix:

OBS! FÖRSTA START 10 00
LC
Kristina Martinelle

Corine van de Smid

Isabella Hägg

Lykka

Jenny Rahbek

Magic

Petra Roman

Memphiz

LB
Malin Ålander

Skattegårds Balder

Ulla Johansson Palm

Final Fantasy

Sandra Nilsson

Tindra

Sara Rahbek

Jojje

LA
Henrik Törnros

Topaza

Åsa Tinnerholm

Imperatriz

