SOMMARAKTIVITETER 2020

TRÄNA PÅ ATT TÄVLA
Dressyr, Hoppning och Working Equitation

Pris:

Pay and Jump
Medlem 120:Ridskola 140:Övriga 150 :Pris:

Pay and Ride
Medlem 150:Ridskola 170:Övriga 180 :Pris:

PAY AND RIDE
PAY AND JUMP
16 JUNI TIS 17 00
18 JUNI TOR 17 00

23 JUNI TIS 17 00
25 JUNI TOR 17 00
8 AUG LÖR 16 00

22 JUNI MÅN 17 00
24 JUNI ONS 17 00

PAY AND WE

5 AUG ONS 17 00

21 JUNI SÖN 10 00

16 AUG SÖN 12 00

9 AUG SÖN 10 00

Info, Startlistor, banskisser
WE hittar du på vår hemsida
www.uppsalaponnyklubb.se
under tävlingstermin
Vaccinationsintyg visas innan
urlastning för egen häst.

Pay and WE Teknik
och Speed
Medlem 250:Ridskola 280:Övriga 270 :Pay and WE Endast
Teknik
Medlem 150:Ridskola 170:Övriga 180 :-

Hoppning ca 25-30 ekipage
per timme.
Hö jder:30, 40, 50 cm endast
rä ttuppstå ende hinder
60, 70, 80, 90, 100 cm oxrar

Betalning sker via
Swish alt kontant på
plats !

Dressyr ca 6 ekipage per
timme. Välj valfritt program
på 20x40 el 20x60.

Du gör din anmälan till

WE cirka 8 ekipage per
timme. LD-Svår

Anmälan
upk@uppsalaponnyklubb.se

Ange ditt namn,
hästens namn, datum
ni vill delta samt
klasser/höjder

Rosett finns att köpa i
sekretariatet för 30 kr för

Det ä r obligatoriskt med hjä lm och skor/stö vlar enligt TR. Om du
ä r tom 18 å r må ste du i hoppningen ä ven ha
sä kerhetsvä st. Lå ngä rmad trö ja bö r bä ras. Inga luvor på trö jor,
jackor, vä star. Ä r du under 18 å r så ska du ha må lsman med dig. I
ö vrigt så fö ljs TR:s bestä mmelser.
Hundar skall hå llas kopplade under uppsikt och få r ej fö lja med
inomhus.
Vi ä r en rö kfri anlä ggning, tack fö r att du respekterar detta och
endast rö ker på bilparkeringen.
Parkering enligt anvisning.
Observera att då detta ä r en trä ning så gä ller enbart ryttarens egen
olycksfallsfö rsä kring. Fö rsä kring via ryttarlicens eller arr klubb
gä ller ej.

Observera att då detta ä r en
trä ning så gä ller enbart
ryttarens egen olycksfallsfö rsä kring. Fö rsä kring via
ryttarlicens eller arr klubb
gä ller ej.
Deltagande ryttare ansvarar
sjä lva fö r att vara på plats i
god tid.

Avanmälan ska vara

gjord senast 24 h innan
första start.
Vid senare avanmälan
ska startavgiften
inbetalas
på Bg 798.7365 UPK
Välkommen!

