
                          Ryttarmeddelande 
 
Vi hälsar er varmt välkomna till Södra Skånes hopptävling  
                                      Lördagen den 28 Maj 
 
Tidsprogram 
Dagen startar kl 10:00 med klass 1, därefter mindre omflyttning av hinder  ca 15 min och  därefter startar klass 2 och klass 3. 
Avanmälan  
Enligt TR mom 377 betraktas anmälda ekipage som startanmält enligt insändanmälan. De som avser att ej starta är skyldiga att avanmäla senast 30 min före klassens start. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150kr/klass. Avanmälan görs via 0739-399207. 
Sekretariatet 
Öppnar kl 9:00 och är öppet under tävlingen. 
Vaccinationsintyg 
Innan urlastning skall vaccinationsintyg visas i sekretariatet. 
Kontakt 
Telefonnummer tävlingsledare Elin Holmgren ; 0730-914924 
Annan kontakt hoppkommittén  Anna Sjöberg 0739-399207 
Startlistor 
Startlistor kommer att finnas i sekretariatet 
Banan 
Tävlingen hålls utomhus på grus. Framridning och framhoppning sker i ridhus. 
Servering 
Fika och dryck kommer finnas på plats. Endast kontant betalning. 
 
Vägbeskrivning 
Västerstad Stable ligger i Västerstad, utmed väg 13 mellan Hörby och Sjöbo. det är 8 km från Hörby ioch 15 km från Sjöbo.Om du kommer från Hörby kör du ca 8 km på väg 13 (riktning Ystad, Sjöbo), du passerar trafikplats Korsholm, kör ca 1 km, när du 



ser P-plats och en trafikkamera på höger hand svänger du in på första grusvägen till höger och kör ca 400 meter. Gården ligger på höger hand. 
Adress: 
Västerstad Stable Västerstad 7114 24297 Hörby Sverige 
 
Viktigt 
För att vi ska kunna anordna tävlingen är det vikigt att alla utför sina funktionärsuppgifter annars går inte tävlingen ihop var vänlig se nedan;  
 
Funktionärsuppgifter: 
Petra Nilsson: stå på banan klass 60 cm till 80 cm 
Marita Hansson: Plocka bort banan 
Anna Sjöberg: Insläpp/utsläpp/CL-rosett klass 10-50cm 
Kajsa Hedgren: stå på banan klass 70 och 80 cm 
Jane: Stå på banan klass 50cm till 80 cm 
Malin Bengtsson: Stå på banan klass 10-50 cm 
Lena Rolfsson: Insläpp/utsläpp/CL-rosett klass 50 till 80cm 
Cecilia Sjöö: Insläpp/utsläpp klass 80 cm 
Amanda Engsmar: stå på banan klass 10-50 cm 
 
 
 


