Välkommen Austurs tävling i
þolreið - Distansritt för
islandshäst
Lördag 24 november 2018
Samling på p-platsen vid Vamlingbo kyrka
VÄGBESKRIVNING: Kör lv 142 söderut till Burgsvik. Passera genom Bursvik och fortsätt söderut
ytterligare ca 1 mil – då är du framme i Vamlingbo. Parkering vid kyrkan.
PARKERING: På parkeringen intill kyrkan.
BANAN: Ridvägen är ca 1,2-1,5 mil lång och utmärkt med snitslar där så behövs. Ridtempot
bestämmer Du helt själv och det är tillåtet att sitta av och gå/jogga med hästen om den börjar bli
trött. OBS! Man måste dock rida över mållinjen.
SAMLING: Samling och kort genomgång kl 10.45
FÖRSTA START: Första start kl 11.00. Därefter startar ekipagen med 5 minuters mellanrum.
STARTORDNINGEN: Kommer att eventuellt att läggas ut på hemsidan senast fredag – annars
kommer den att finnas anslagen på startplatsen.
BANANSVARIG: Ingrid Jacobsson & Cici Erikssson
TIDTAGARE & PULSARE: Cici Eriksson & Ingrid Jacobsson
MOBILTELEFON: Ta gärna med dig en mobiltelefon och lämna ditt nummer i samband med
starten. Alltid bra att ha om det skulle hända något oförutsett.
SKOR: Det är tillåtet att starta med oskodd häst. I samband med start ska noteras hur många skor
hästen har. Häst som tappar skor under loppet blir diskvalificerad.
MÅLGÅNG: Man måste rida över mållinjen. Senast 30 minuter efter målgång är det officiell
pulstagning. Du ansvarar själv för att din häst pulsas SENAST 30 minuter efter målgång.
TIDSTILLÄGG: kan komma att utdelas i samband med den slutliga pulstagningen 30 minuter
efter målgång.
55 slag/minut eller mindre - inget tillägg
56-59 slag – tidstillägg +5 minuter
60-64 slag – tidstillägg +10 minuter
65-68 slag – tidstillägg +15 minuter
69 slag eller mer = diskvalificering
VINNARE: är den som har kortast ridtid –då eventuell strafftid för hög puls- lagts till.
PRISUTDELNING: När alla tagit sig i mål och blivit pulsade har vi gemensamt fika av medhavd
matsäck och ”högtidlig” prisutdelning.
OBS! Ta med det vatten du behöver på dunkar.
ANNAT BRA ATT HA: Egen matsäck, mobiltelefon, hink & svamp + gärna en REFLEXVÄST!

Alla hälsas välkomna till en spännande dag med en skön ridtur!
För ytterligare information kontakta: Ingrid Jacobsson ingrid_sibbjens@hotmail.com 0737-767818

