Proposition för Svenska Ridtravarföreningen Distrikt
Uppland/Västmanland bjuder in till Sommar Meeting 2020!
Datum: 18-19 juli
Plats: Gimo Ridklubb
Tävlingsledare: Sofia Eklund

Första start: Lördag 18 juli kl. 08:00

•

Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste
vara registrerad i ST eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall
anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem,
kontroller kan ske.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en
plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.

•

I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och
även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR
finns det information på www.datainspektionen.se

•

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundet tävlingsreglemente. Se till
att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

•

Anmälan görs via mail till adress: styrelsen@uppvast.se
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn, hästens
registreringsnummer, vilket distrikt du är medlem i. Vilka klasser du vill tävla i samt
vilka klasser som ska räknas i meetinget. Max 3 starter per häst/dag, dock max 2
starter i samma gren per ekipage.
Anmälningsavgiften betalas till Swish 123 259 24 26 eller postgiro 673 049-3 senast
sista betalningsdag. Sista betalningsdag 10 juli.
Anmälningstiden utgår 1 juli kl 18.00
Vid för få anmälningar ställs tävlingen in.

•

Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara
arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

•

Efteranmälningar mottages ej!

•

Klassändringar sker innan sista anmälningsdag!

•

Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift
på 100:- utöver start/anmälningsavgift.

•

Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

•

Tävlingen sker antingen i ridhus eller utomhus på ridbana, beroende på väder. Lika så
gäller framridningen.
Ridhusets storlek: 20x40 meter, sand
Ridbanans storlek: 25x60 meter, sand

•

Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på vår Facebook-sida och hemsida
www.uppvast.se senast 13 Juli kl. 18.00

•

Uppstallning finns! Erbjuds i första hand till dig som tävlar om meetingpriset (dvs startar
en gång i alla grenar) därefter om boxar finns tillgängliga till enstaka starter. Först till
kvarn.

•

Mat - Under tävlingsdagarna kommer det att finnas fika och lättare förtäring i caféterian.
Frukost finns för beställning senast 5 juli. Se vidare info nedan.
Lunch samt middag ombesörjes på egen hand.

•

Boende finns i begränsat antal (12 bäddar) på anläggningen i gemensam sovsal. Se
vidare info nedan.

•

Vid behov kan vi komma att tillämpa funktionärslista för er som tävlar. Dock med hänsyn
till era starter.

•

Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör
inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare
bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva
avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att
han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri
strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

•

Vid frågor kontakta styrelsen via mail; styrelsen@uppvast.se

Hjärtligt välkomna önskar Ridtravarföreningen Distrikt
Uppland/Västmanland

Tävlingsklasser
Lördag 18 juli
Klass:
1 Hoppning
2 Hoppning
3 Hoppning
4 Hoppning

Program/höjd:
50 cm Stilbedömning
70 cm Stilbedömning
80 cm A:0/A:0
90 cm A:0/A:0

Avgift:
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr

Priser:
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)

Klass:
1 Trab
2 Trab

Program/höjd:
Lätt klass
Medelsvår klass

Avgift:
250 kr
250 kr

Priser:
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)

Beroende på antal starter kan traben möjligen behöva delas upp till söndagen.
Söndag 19 juli
Klass:
1 Dressyr
2 Dressyr
3 Dressyr
4 Dressyr
•

Program/höjd:
C:0
C:2
B:1
A:1

Avgift:
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr

Priser:
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)
(Rosett/plakett/hederspris)

Meetingpaket 600 kr för dig som startar en start i varje gren. Därefter 250kr/start.

Information stallet
Uppstallning kan ske from fredag den 17 juli, mellan klockan 18-21. Meddela i din anmälan om du
tänker komma på fredagen.
Pris för box 650 kr inkl två balar spån, gäller från fredag em - söndag kväll. Samma pris även om du
anälnder på lördagen. Spån kan köpas till på plats för 90kr/bal så långt lagret räcker.

Foder tas med själv, samt vattenhink. Fodring och vattning sker utav en ansvarig person,
morgonfodring ca kl 06.00, samt kväll/nattfodring ca kl 21-22. Övrig fodring sköts själv. Fodret ska stå
framför boxen tydligt uppmärkt med "Morgon" "Kväll".
När tävlingsdagen är slut (när allt är klart) är stallet stängt och endast foderansvarig får beträda
stallet! Detta för att det ska vara lugn och ro i stallet.
Pass ska uppvisas innan urlastning även för er som kommer på fredagen.

Information boende
Boende finns i begränsat antal (12 bäddar) på anläggningen i gemensam sovsal.
Tillgång till gemensamt kök samt duschutrymme. Max två bäddar per häst. Medtag egna sängkläder
samt täcke och kudde. Först till kvarn gäller.
Pris 300 kr / person fre-sön
Annat boende bokas och ombesörjes på egen hand. Vi rekommenderar att boka så snart som möjligt
på närliggande herrgårdar alternativt campingar. Tex: Gimo Herrgård, Simbadens Camping samt
Harghamns Camping.

Information mat
Frukost finns för beställning senast 5 juli.
Beställning sker i ett separat mail till styrelsen@uppvast.se och märkt ditt mail med "frukost".
Vi kommer göra en liten frukostbuffe som kommer innehålla:
Bröd, pålägg, varm och kall dryck, fil/yoghurt, flingor, ägg, frukt & grönt m.m.
Kostnad 80 kr/person/dag.
Frukosten serveras från kl 07.00-10.00
Lunch samt middag ombesörjes på egen hand. Under tävlingsdagarna kommer det att finnas fika och
lättare förtäring i caféterian.
Mataffär/pizzeria finns i Gimo Centrum, ca 5 minuter med bil från tävlingsplatsen.

Vid frågor, kontakta oss via mail styrelsen@uppvast.se

