Meddelande till Ryttare
Ljungby Ridklubb hälsar dig välkommen till
Ljungbys Nationella dressyrtävling för Häst 28-29/9 2013

Tidsprogram:
Pga att vi har ridskola på förmiddagen, kommer vi starta lördagens tävlingar kl 13.15.
Söndagens tävlingar startar kl 9.00.
OBS! Vi har 42 starter sammanlagt på klass 1+2 söndag. Dispans är sökt och vi hoppas
naturligtvis att det löser sig. Sist i startlistan i respektive klass kommer kontaktas om det skulle
visa sig att vi inte kan ta in 42 starter.


Servering finns på tävlingsplatsen



Avanmälan och förfrågningar innan tävlingsdagen kan ske till Marita Lidner,
marita@horsecare.se eller tel. 0708-271880



Telefon till tävlingsplatsen är 0372-100 71



Startlistor presenteras på LjRK:s hemsida www.ljungbyridklubb.org.se och på
www.equipe.com



Def startlista med starttider kommer fredagen den 27/9



SEKRETARIATET är beläget i stora ridhusets entré och öppnar 12.00 på lördagen och
8.00 på söndagen.



Framridning startar 12.30 inomhus i lilla ridhuset, men det finns möjlighet att rida fram på
vår utomhusbana tidigare.



Maxantal i ridhuset för framridning är 5 st, avskrittning och ev longering utomhus.



Banan kommer att vara tillgänglig lördag mellan kl 11:00-12:00, det är då tillåtet att leda
hästarna runt tävlingsbanan.
OBS att det pågår ridskola på anläggningen fram till kl 12:15. Var vänlig och visa
ridskoleryttarna hänsyn.
Fri ridning tillåten på banan lördag kväll efter tävlingarnas slut.

VÄGBESKRIVNING
E4 från söder: Ta av vid Ljungby norra infart mot Växjö, Kalmar väg 25. Kör rakt fram i
rondell, följ vägen mot Växjö, Kalmar över Lagaån. Efter 200 m ta vänster mot Åby, därefter
direkt höger. Infarten till anläggningen är nere vid tävlingsstallet.
E4 från norr: Vid Ljungbys norra infart ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som ovan.
Från Halmstad: Kör norrut på E4 ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som ovan.
Från Växjö: 3 km innan Ljungby ta höger mot Åby därefter direkt höger, se ovan.
Personbilar utan släp parkeras vid kortsidan på stora ridhusets entré, framför sekretariatet.

Hjärtligt välkomna önskar, Ljungby Ridklubb

