Ryttarmeddelande för
Tävling i Working Equitation
den 26 maj 2019
Varmt välkomna till Uppsala Ponnyklubb. Tävlingen startar 08:00. För allas säkerhet, följ anvisningar
och avspärrningar.
Preliminärt tidsschema
LC: Lilla banan: Teknik/speed 09.00-11.20
Svår: Ridhus: Dressyr 08.00- 08.40 Stora banan: Teknik/speed 09.10-10.00
Msv: Ridhus: Dressyr 08.50- 09.40 Stora banan: Teknik/speed 10.20-11.20
LA: Ridhus: Dressyr 10.00-11.00 Stora banan: Teknik/speed 11.50-13.00
LB: Ridhus: Dressyr 11.30-13.10 Stora banan: Teknik/speed 13.30-15.50
OBS! Tiderna är endast preliminära!
Funktionärer
Domare dressyr: Helena Berggren
Domare LC teknik/speed: Gabriella Pernler
Domare LB teknik/speed: Åsa Tinnerholm
Domare Svår, Msv, LA: Charlotta Ingvarsdotter
Överdomare: Ilse Eriksson
Tävlingsledare: Gabriella Pernler/Linda Welzien
Sekretariat
Sekretariat för LC är öppet från 08.00 och finns vid lilla banan.
Sekretariat för LB-Svår är öppet från 07.00 och finns vid stora banan.
Telefonnummer till sekretariat: 0704981357
Startlistor och resultat
Preliminära startlistor finns på Equipe Online. Definitiva startlistor publiceras den 25 maj efter kl.
18:00.
Resultat kommer finnas på hemsidan samt TDB.
Ändringar och strykningar
Sker via telefon eller sms till sekretariatet från och med lördag den 26 maj kl. 18:00. Innan det via
TDB.
Avanmälan
Ej avanmält ekipage anses startanmält. Ekipage som ej kommer till start och ej avanmält debiteras
utöver anmälningsavgiften en straffavgift på 150 kr. Avanmälan sker i TDB fram till lördag 21/4 kl.
18.00, därefter direkt till sekretariatet. Vid eventuell återbetalning av anmälningsavgiften, enligt TR
mom. 131 punkt 6, krävs veterinärintyg/läkarintyg senast 7 dagar efter avslutad tävling.
Administrativ avgift på 100kr tillkommer. Intyg skickas till Uppsala Ponnyklubb, Vaksala-Lunda 33,
755 94 Uppsala eller upk_tavling@telia.com
Vaccinationsintyg
Vi ber alla ryttare på publicerad lista att komma till sekretariatet innan urlastning för uppvisande av
giltigt vaccinationsintyg som även ska stämma överens med vaccinationskortet i TDB. (se TR 1
moment 170)
Servering
Cafeterian håller öppet under dagen och erbjuder fika, godis samt enklare rätter
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Prisutdelning
Med omtanke om hästarna och för allas säkerhet sker all prisutdelning till fots.
Prisutdelning sker efter varje avslutad klass.

Framridning (utomhus)
Sand 30x60m
Tävlingsbana LC teknik/speed (utomhus)
Sand 20x50m
Tävlingsbana LB-Svår dressyr (inomhus)
Sand 20x40m
Tävlingsbana LB-Svår teknik/speed (utomhus)
Sand 50x90m
Parkering
Sker enligt skyltning. Skottkärra och grep finns att tillgå, vi blir glada om du hjälper oss att hålla rent
på parkeringen!
Rökfritt
Uppsala Ponnyklubb är en rökfri anläggning, rökning får endast ske på personbilsparkeringen. Var
vänlig ta med dina fimpar.
Barnvagnar och hundar
Barnvagnar får inte finnas i stallet, på läktaren eller lämnad utanför stallet. Lämplig placering av
barnvagnen är i anslutning till handikapprampen vid stora entrén. Hundar får inte vistas inne i någon
del av anläggningen. Utomhus skall hundar hållas kopplade under uppsikt.
Fotografering
Nordtass Foto kommer sponsra samtliga klasser under tävlingsdagen samt fotografera.
Fotografering sker endast av de tävlingsekipage som lämnat samtycke i förväg. Samtycke lämnas på
Nordtass hemsida. https://www.nordtass.se/samtycke.html
Vägbeskrivning (Vaksala-Lunda 33)
från:
Enköping:
Kör väg 55 mot Uppsala, följ skyltning mot Östhammar väg 288, efter ca 4 km på väg 288 kommer ni
till Jälla, strax efter sväng höger, skylt UPK RIDSKOLA, kör 200 meter, FRAMME!
Tierp:
Kör E4 mot Uppsala, tag av vid avfart 188 (Uppsala N), följ skyltning mot Östhammar väg 288, efter ca
4 km kommer ni till Jälla, strax efter sväng höger, skylt UPK RIDSKOLA, kör 200 meter, FRAMME!
Stockholm:
Kör E4 mot Uppsala, (kör förbi avfart Uppsala S), tag av vid avfart 188 (Uppsala N), följ skyltning mot
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Östhammar väg 288, efter ca 4 km kommer ni till Jälla, strax efter sväng höger, skylt UPK RIDSKOLA,
kör 200 meter, FRAMME!

