Ryttarmeddelande
Carlstad Sun Summercup
27-29 juni 2014
Tack för din anmälan till vår tävling.
Sekretariat: Sekretariatet öppnar 13.30 på fredagen och 8.00 på lördagen och söndagen och stänger
varje dag ca 30 minuter efter sista start. Telefon under tävlingsdagarna: 054-835447. Efteranmälan
tas emot i mån av plats via mail till lisa@holy.nu eller via SMS till 0705310758. Under tävlingsdagarna
meddelas sena strykningar direkt till sekretariatet.
Vaccinationsintyg: Uppvisas i sekretariatet före start.
Startlistor: Preliminära startlistor, som uppdateras fram till tävlingen, nås via vår hemsida
http://www.krk.se eller på equipe online. Definitiva startlistor med fasta starttider publiceras senast
20.00 dagen före respektive klass. Anmält ekipage betraktas som startanmält. Ryttare som inte
avanmält till klass och inte kommer till start skall erlägga en straffavgift på 150:-/klass plus 50:- i
faktureringsavgift.
Preliminär tidsplan:
Fredag 27 juni
Klass 15 Kat B
Klass 14 Kat C
Klass 13 Kat D

15:00- ca18:15

Lördag 28 juni
Klass 11 Kat C
Klass 10 Kat D
Klass 8 Kat C
Klass 7 Kat D

09:00-ca 16:30

Söndag 30 juni

09:00-ca 12:40

Klass 5 Kat C
Klass 4 Kat D
Klass 1 Kat D
Uppstallning: Alla som har önskat uppstallning på tävlingsplatsen har fått det, medtag egen krubba
och vattenhink och gärna även vattenkanna. All uppstallning och förvaring av utrustning i stallarna
sker på egen risk. Extra spån 100:-/bal betalas kontant. Box/spilta ska vara tömd vid avfärd, ej tömd
uppstallningsplats faktureras 350:-. Kontrollera gärna med sekretariatet att allt är uppgjort innan ni
lämnar tävlingen, vid fakturering tillkommer 50:- i faktureringsavgift.
Elplatser: Alla som önskat elplats har fått det, glöm inte ta med egen anslutningskabel. Ett litet
omklädningsrum med dusch finns på anläggningen.

Tävlingsbana och framridning: Tävlingarna går på en bana utomhus (grus). Framridning i ridhus och i
utomhuspaddock. Paddocken används även för prisutdelning och är under dessa korta avbrott inte
tillgänglig för framridning.
Cafeteria: Vår cafeteria serverar grillat (lördag och söndag, 70:-), ev enklare rätter, smörgåsar, fika
och godis. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera kortbetalningar i cafeterian eller i sekretariatet.
Vägbeskrivning: Latitud: N 59,4072, Longitud: O 13,6100
Från Oslo/Göteborg/Karlstad: Kör motorvägen (E18) genom hela Karlstad. Efter Universitetsmotet
kör cirka 2 km och sväng av mot Alster/Alsters Herrgård. Sväng höger och därefter höger igen vid
skylt "Ridskola". Kör över bron, sväng vänster vid skylt "Ridskola" och kör 600 m fram till
anläggningen.
Från Stockholm/Kristinehamn: Efter Skattkärrsmotet kör cirka 2 km och sväng av mot Alster/Alsters
Herrgård. Sväng höger, och därefter vänster vid skylt "Ridskola" och kör 600 m fram till anläggningen.
Veterinär- och läkarintyg: Om det är så oturligt att du blir tvungen att stryka dig på grund av skada
eller sjukdom ska veterinär- eller läkarintyg vara oss tillhanda senast 7 juli. Mailas till tavling@krk.se
eller postas till KRK, Bråtebäcken 210, 656 39 Karlstad. Märk gärna kuvertet med CSS.
Varmt välkommen!

