Du är välkommen på Skultorps ryttarsällskaps lingondressyr den 8/10 2017.
Lingondressyren riktar sig främst till dig som inte tävlat dressyr innan
och vill prova på hur det funkar. Såklart får även mer tävlingserfarna
ryttare delta, men får då har överseende med att det är många ovana ryttare
med.
Det kommer att fungera som en vanlig dressyrtävling i det stora hela, men finns
extra personer till hands som kan erbjuda hjälp och stöttning. På det här
infobladet kommer det lite allmän info, men du bör läsa proportionen för
fullständig information.

Anmälan:
Ridskolehäst, Anmälan görs på en lista som sitter uppe i stallet. Där skriver du ditt,
namn, telefonnummer, vilken klass du ska tävla, även en funktionär och om du vill att
denne ska ha sitt pass före, under eller efter din ritt.
Privathäst, kan anmäla sig i stallet eller på mail till elha0401@gmail.com om det känns
lättare.
Sista ordinarie anmälningsdag är 5/10, därefter efteranmälan i mån av plats fram till
tävlingsdagens början.

Funktionärer:
Vad är en funktionär?
Kort och gott, en funktionär är en person som hjälper till under tävlingsdagen.
en specifik uppgift som man har under ett tidsspann. Det kan
vara allt från att släppa in och ut ekipage från ridhuset, räkna
protokollpoäng eller stå i caféet exempelvis. Det är inga svåra
uppgifter så alla klarar av det.

Man har

På anmälningslistan skriver du upp önskemål om vart och när du
ska vara funktionär. Däremot kan vi inte garantera att du får
just den posten.

Dagen innan:
På lördagen, dagen innan tävlingsdagen, ska man komma och hjälpa
till att bygga fram dressyrstaketet samt göra hästen tävlings-fin. Vi rekommenderar att
föräldrar följer med och bygger upp dressyrbanan medan barnen pysslar med hästarna.

Varmt välkomna!
Vid frågor, hör av dig till Ellen Hammarstrand (0708-88 43 95) eller Julia Knopp
(0722-10 14 33)

