Välkommen till
Östgötacupens Firmakeppni
8 januari 2017
På Gerstorp Linköping, Nya Ridhallen
Allmänt
Årets upplaga av Firmakeppnin är lite mindre och det innebär att alla kommer till final.
Tävlingen går i fem finalheat och precis som vanligt plockas ryttarna ut undan för undan tills en
segrare kvarstår i varje klass. Prisutdelning efter alla 5 finalerna är avslutade.
Incheckning
Incheckningen sker i fiket mellan 10.15-10.45 där du bockar för att du kommit samt lämnar en
hästägarförsäkran. Ingång sker via ”fikets dörr” till läktaren.
Box/hage
Hage går bara att köpa på plats. Hage kostar 50 kr och är de uppsatta hagarna längs vår allé.
Domare
Domare som dömer denna tävling är Åsa Tapper, Åsa William och Marcus Ljungqvist.
Strykningar
Strykningarna ska ske så fort som möjligt genom SMS till Marcus Ljungqvist på 070-8671450
I sms:et ska följande finnas med:
• För- och efternamn på ryttaren
• Hästens hela namn • Gren/Klass
Frågor ställs till vår tävlingsledande Marcus.
Fika
Ingången sker till fiket via första dörren till ridhallen (den närmast stallet).
Vi kommer att ha lättare förtäring till försäljning. Cafèt är öppen under hela tävlingsdagen.
Kontant betalning eller swish.
Framridning
Framridningen är tillåten på våra oval + passbanor samt grusvägar. Observera at lilla ridhuset
endast får användas utav hästar från Stenholmens stall. ( Då gäller ingång från plattan ).
Regler vid framridning:
• Max 10 st samtidigt i lilla ridhuset.
• De som får komma in i lilla ridhuset är de 10 närmast start.
• Skritt sker innanför spåret.
• Visa hänsyn för de andra ryttarna.
• Rid inte högre gångart än du kan kontrollera.
• Enbart häst och ryttare från Stenholmen samt tränare får vistas i lilla ridhuset.
Regler på våra tävlingar
• Man ska behandla andra med respekt och med välmenande.
• En trevlig ton bidrar till trivseln och att alla för bästa möjliga utbyte av tävlingen.
• Hästar som har tendenser till att sparka SKA märkas med röd rosett i svansen.
• Hundar är lika välkomna som både hästar och människor men ska också vara kopplade.
• Nedskräpning är förbjudet, ta med ditt skräp och släng det i en av alla papperskorgar.
Parkering
Parkeringen ska ske på gårdsplanerna runt stallet.

Tidsprogram
10.45
11.00-11.15
11.15-11.30
11.45-11.55
11.55-12.10
12.10-12.25
12.25

Lagparad
Final Debutantklass
Final Mellanklass J/YR
Final Elit
Final Ridskoleklass Barn/YR/Senior
Final Mellanklass senior
Prisutdelning

Tiderna är fasta så varje klass startar angiven tid. (Dock kan förseningar uppkomma)
Medlyssning kommer finnas på ovalen samt lilla ridhuset.
Ridskole-elever
Är du ridskole-elev på GRS och ska delta kommer du att få tillgång till din häst en timma innan
start. Hästen ska max vara uppvärmd 20 minuter innan start.
Lagtävlingen
10 poäng till 6: plats i final
12 poäng till femteplats i final
14 poäng till fjärdeplats i final
16 poäng till tredjeplats i final
18 poäng till 2:a plats i final
20 poäng till vinnare i final
Bra att veta
Då det är få deltagare i några grenar har vuxna och ungdomar att slagits ihop.
Tillåtna gångarter: Skritt, trav eller tölt EJ galopp eller pass
Lagparaden:
Lagparaden innebär att samtliga lag i tävlingen ska presenteras utklädda och klara innan första
start. Laget rider in tillsammans till bortre kortsidan där de ställs upp och blir fotograferade samt
bedömda av utklädnaden. Sedan rider ni bortre långsidan tillbaks och då rider nästa lag in på
närmaste långsidan. Detta för att snabba på det hela. Håll tiderna!
Utrustningskrav
Alla grenar har utrustningskrav enligt Fipo öppen klass.
OBS! snösulor samt brodd är tillåtet.
Grenar:
Ridskoleklass- ridskolehäst eller lånad häst. (YR o Senior, få anmälda ihopslaget )
Debutant - ekipage som aldrig startat förut.
Mellan - upp till 5.5 i totalpoäng
Elit- 5.5 och uppåt i totalpoäng (YR o Senior, få anmälda ihopslaget)
Tillåtna gångarter:
Skritt, trav eller tölt
EJ galopp eller pass
Hitta till oss
Gerstorps säteri 585 99 Linköping och ska du slå in det på en GPS slår du in Gerstorp, Tjärarp

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG TÄVLINGSDAG I GRS’S REGI!

