Ryttarbrev inför inofficiell
Gaedingakeppni tävling
6 oktober 2019

Välkommen till Gaedingakeppni på Dille. Vi ser fram
emot en fantastisk söndag tillsammans med er!

Frågor och funderingar mejla i första hand ungdom@gneisti.nu i andra hand ringa Helle
Sörensen på 076-1058971.
Incheckning sker i två steg.
1) Kontroll av vaccination sker på sms till Linnea Linder Pålsson på mobil 070-307 64 94
senast fredag kl 19
2) Vid ankomst till Dille lämnas Rytterförsäkran i sekretariatet där håller till i Hundhallen
(hallen vid ovalbanan). Rytterförsäkran skall lämnas innan du påbörjar din första
grenstart. Ni kan anpassa ankomst efter tid ni rider.
Veterinärbesiktning: Det är ingen veterinärbesiktning.
Ryttarmöte: Kl: 07:40 framför Hundhallen.
Parkering: Det kommer finnas 3 parkeringsområden och ni kommer få tilldelad en plats innan
tävling. Viktigt att ni respektera detta och följer anvisningarna då vi annars inte kommer rymmas.
Översiktsbild på parkering kommer senast torsdag.
Hagar: På lägdan mitt emot Dille, nedanför parkeringen är det möjligt att sätta upp egna hagar över
dagen. Ni ansvara själv för uppsyn av hästarna. Ni får inte köra ut bil och släp ut på lägdan.
Vila/rast område för hästar/ryttare: Vi har tillgång till hela anläggningen och har bestämt att det
blir vila/rast område inne i ridhuset. Dvs du kan gå in med din häst om det är dåligt väder. Ingen
framridning i ridhuset! Även halva ridplanen kommer avvaras för att vilo område för hästarna.
Var och en städar upp efter sig själv.
Tidsprogram & startlistor:
Kommer inom kort. Uppdaterade startlistor kommer sitta på anslagstavlan vid Hundhallen samt
läggas ut på facebook. Första start är kl 08.
Publikområde och fika/mat försäljning: Gneisti ungdom kommer sälja kaffe och hembakad
fika/mackor inne i skollokal i Hundhallen med utsikt till ovalbanan!
Ungdomarna på Dille säljer hamburgare utomhus.
Framridning: Framridning sker på översta halvan av ridbanan och sen finns även 2 km slinga runt
hagarna bakom ridhuset.

Uttagning och finaler:
Det rids enbart A-final i grenat med MER än 5 startande av hänsyn till tidsprogrammet.
Prisutdelning direkt efter uttagning/final.
GDC rider Senior och YR uttagning/final tillsammans, GDC junior egen uttagning/final.
Gaedingatölt rider Senior och YR uttagning/final tillsammans och Gaedingatölt barn/junior rider
uttagning/final tillsammans.

Sponsorer:
Firma Karin Åberg, Sadlar.se
Lekia, Östersund
SG Islandshäst
Fyrås Träs
Dille Gård Naturbruksgymnasium
Jengel förlag
Joanna Sätter Häst- och Ryttarutbildning
Camilla och Hjalti
Café Bar Sverige AB

