_____________________Inbjudan
Välkommen till DM i brukskörning och bruksridning för Skåne och Blekinge,
som arrangeras i samarbete med Södra Skånes Fjordhästförening hos Iwe &
Annelie Andersson, Kölleröd, Hörby, lördagen den 13 maj.
För brukskörningens del börjar vi med bangenomgång på lördagen kl. 09.00,
för att sedan köra igång tävlingen kl. 10.00.
Tävlingen körs i ponny- och hästklass.
För bruksridningen gäller att Ni är på plats kl. 11.30, så att Ni hinner
anmäla Er och äta innan bangenomgången.
Träningsbana är öppen för egen träning from 30/4 - 10/5, nya som gamla
kuskar/ryttare är välkomna att prova på eller träna på hinder.
Under följande träningstillfällen får Du hjälp, tips och råd 30/4 kl.
10.00-12.00,
1/5 kl. 10.00- 12.00, 3/5 kl. 18.00-20.00, 6/5 kl. 10.00-12.00, 7/5 kl.
10.00-12.00,
8/5 kl. 18.00-20.00, 10/5 kl. 18.00-20.00.
All träning är kostnadsfri och kräver inget medlemskap i JUF.
JUF:s TR finns på http://juf.se/
Meddela i god tid vilka träningstillfällen Du vill deltaga på till
JUF-expeditionen, se uppg. nedan, eller till Annelie Andersson 070-958 22
25, som också kan lämna vägbeskrivning. Det finns möjlighet att köpa lättare
förtäring vid träningstillfällena.
För att få tävla krävs att man är medlem i JUF. Medlemskort kan lösas på
tävlingsplatsen och kostar <25år 45 kr, >26år 195 kr (Medlemsavgiften kan
variera mellan distrikten).
När Du anmäler Dig vill vi ha uppgifter om hästen (namn, ras, kön, ålder
och id-nummer), samt vilken klass Du tävlar i. Du kan tävla i både
brukskörning och bruksridning med samma häst.
När det gäller brukskörning måste det till en medhjälpare.
Nytt för i år är att det nu finns en ungdomsklass i bruksridning, från 10
till 16 år, (tävlar på SM till 17 års ålder). Meddela om Ni deltager i
ungdomsklass.
Deltagaravgiften är 200:- / ekipage för brukskörning, och 150:- / tävlande
för bruksridning. Deltar Du i två klasser kostar detta 250:- för båda
klasserna. Deltagaravgiften betalas på tävlingsplatsen, ta gärna med exakt
summa, så blir det lättare i sekretariatet.
Vi når inte ut till alla intresserade med denna inbjudan. Känner Ni någon
som är intresserad så informera om denna inbjudan.
Mer information kommer till dem som anmäler sig.
Det blir skyltat till platsen från vägen mellan Korsholm och Önneköp vid
Kölleröd. GPS-koordinat: 55.807 286 – 13.807 820

Anmälan till tävlingen lämnas senast den 4 maj till:
JUF, Kommunalgatan 2, 273 98 Smedstorp
Telefon och fax: 0414-515 05, mobil 070-637 64 18
E-post: _ HYPERLINK "mailto:jufsyd@tele2.se" __jufsyd@tele2.se_
VÄLKOMMEN !
Skåne / Blekinge JUF-distrikt o SSFF
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