Salaortens Ryttarförening hälsar Dig hjärtligt Välkommen till
Silverhästen SM den 3-6 augusti 2017
Anläggningsskiss: Anslås på http://www.sorf.nu
Speakerinformation: Finns att hämta på http://www.sorf.nu eller i sekretariatet.
Lämnas i sekretariatet vid ankomst eller mailas till sandra.liljegren@live.com
Maratonmomentet kommer att webbsändas – vänligen se till att det finns färsk
information om ditt ekipage/team
Preliminära hinderskissar: Anslås på http://www.sorf.nu
Lördagen och söndagen kommer att webbsändas på equisport.tv
Sekretariatet: öppnar onsdag kl. 12:00-21:00
Torsdag kl. 07:00-21:00
Fredag kl. 07:00- tävlingsdagens slut
Lördag kl. 08:00-tävlingsdagens slut
Söndag kl. 08:00- tävlingsdagens slut
Telefon till sekretariatet: 070-280 26 13
Kuskar ombeds att lämna namn och telefonnummer till närmast anhörig i
sekretariatet innan start.
Efteranmälningar till kuskmiddagen kan tas emot i sekretariatet till och med senast på fredagen
kl. 12.00
Vid alla tävlingar ska alla tävlande hästar inom hela tävlingsområdet bära väl synlig nummerlapp.
Kusken ansvarar själv för hästens nummerlapp. Saknad eller felaktig nummerlapp kan bestraffas
med böter.
På tävlingsområdet ska hästen ledas i huvudlag/träns med bett eller i grimma med kedjegrimskaft
som löper under hakan, över nosryggen eller genom munnen.
Parkering av transport eller andra fordon sker på anvisad plats.
Uppstallning: Sker på anvisad plats. 2 stycken spånbalar ingår per box, extra spånbalar går att
köpa i sekretariatet för 100 kr/bal.
Invigning för SM sker på Onsdagen kl. 19.00 på dressyrbanan
Veterinärbesiktning: Torsdag 07.30-09.00
Fredag 07.30-09.00
Lördag 07.30-9.00
Söndag 08.00-09.30
Veterinäravgift: Sponsrad av Folksam
Observera att hjälm ska bäras vid veterinärbesiktningen.
Vänligen uppmärksamma att ekipage med tidigare startnummer har förtur.
Framkörning och all träning: Sker på gräsbanan bortom dressyren
Funktionskontroll/Vagnsmätning: Sker på dressyrdagen (Torsdag och/eller Fredag). Alla klasser
utom svår klass ska gå igenom funktionskontrollen. Funktionskontrollen sker minst 30 min innan
dressyrstart.
Observera att eventuella vagnsmätningar och stickprov kan förekomma på
söndagen.

Maratongenomgång: kl. 20.00 på torsdagen, samling på läktaren i ridhuset. Ingen banvisning.
Första start anslås vid sekretariatet under fredagen.
Uppmärksamma att Chippen för tidtagning senast skall vara monterade på
hästens brösta eller motsvarande på lördagen efter avslutad veterinärbesiktning.
Tillvägagångssätt kommer att informeras på maratongenomgången.
Godkänd hjälm och skyddsväst eller ryggplatta är obligatoriskt för samtliga personer på vagnen
under maraton.
Prisutdelning för dressyr och maraton sker vid kuskmiddagen.
Prisutdelning för totalen sker anspänd i två omgångar på söndagen. Precisionspriser hämtas i
sekretariatet.
Startlista: Anslås på http://www.sorf.nu och vid sekretariatet
OBS! Vid strykningar kan starttiderna komma att tidigareläggas, dock inte för de
fem första starterna.
Duschar finns vid parkeringen. Vatten finns att hämta till hästarna på området.
Vattnet till duscharna och hästarna är ej dricksvatten för människor!
Vattentanken är lånad av Brandkåren och vattnet är ej kontrollerat.
Vänligen respektera att en sannolik vattenbrist kommer att råda i Sala under tiden för tävlingen
och vi ber er följande att slösa lagom med vattnet.
Vänligen observera att bron över Kvicksund (Rv 56 mellan Eskilstuna - Västerås) är
avstängd under, innan och efter tävlingen och förbifart ej är möjligt! Alternativ väg är
skyltad genom Arboga eller Kungsör/Köping. Kuskar som kommer från södra Sverige kan
välja Rv 55 (via Strängnäs – Enköping – Rv 70 till Sala)
Överdomare: Annelie Wetterlundh
Domarordförande: Pia Skar
Domare: Gun Hagring
Domare: Jan-Erik ”Nicke” Pålsson
Domare: Gertie Vibeke
Domare: Peter Bonhoff
Banbyggare: Thomas Hansson
Tävlingsledare: Gerhard Winroth
Bitr. Tävlingsledare: Hans Fransson
Servering:
Dagens Rätt
Torsdag:
Dubbelmarinerad fläskytterfilé med bönsallad
Fredag:
Kall inkokt lax med örtagårdsås
Lördag:
Tjälknöl med rödvinssås
Söndag:
Färsbiffar med tzatziki
Potatis, sallad, bröd och ost, måltidsdryck och kaffe ingår.
Vegetariskt alternativ finns.
Pris 80:-

Varmt välkomna och Lycka Till önskar
SORF:s Körsektion

