
PROPOSITION FÖR NISSECUP 

MOUNTED-GAMES GYMKHANA 

11-12 JUNI 2016! 
Allebyridklubb inbjuder er till NisseCup 

För klubblag och fritt sammansatta lag. 

 

1. Anmälningstiden utgår söndagen den 5 juni, efteranmälan i mån 
om plats. 

2. Anmälan görs till alleby@hotmail.se 
Här skall bifogas laguppställning samt licensnummer för ryttare 
och häst. 

3. Anmälningsavgiften 2.000 per lag, betalas till PG: 732571-
5 

Senast tisdagen den 7 juni. 
4. Tävlingen rids i två klasser, öppna och juniorer, juniorer skall 

vara född 1999 eller senare. 

5. Uppstallning kan erbjudas, kostnad för box 300:-/natt, 150:-
/natt för hage, (eget material skall användas för att bygga 
eventuell hage) betalas kontant på  plats. 

6. Övernattning i stuga eller rum kostar 150:-/person/natt, 
betalas kontant på plats. 

7. Servering, toalett och duschar finns på tävlingsplatsen. 

8. Tävlingen sker utomhus på gräs 40x75m, med 4 lag på banan 

/ heat. Uppvärmning i gruspaddock 20x60 m, i anslutning till 
tävlingsbanan. 

9. Briefing och lottning sker fredagen den 10 juni klockan 18.00 

10. Förfrågningar kan göras till Gunilla 0708926284, 
Nisse 0705926274. 

11. Grenar på separat bilaga. 

12. Första start beräknas till 10.30 på lördagen, vi startar med 
juniorer där efter öppna klassen. 
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13. Vaccinationsintyg skall uppvisas i samband med 
veterinärbesiktning, vid besiktning skall hjälm bäras. 

14. Veterinärbesiktning från 09.00-10.00 
15. Starter/huvuddomare i öppna klassen är Eivind Kjuus, för 

juniorerna är det Joakim Olsson. 
16. Varje lag ansvara för att ha egna funktionärer då de rider, där 

med är varje lag själv ansvarig för att materialet ligger korrekt. 
17. Varje lag skall namnge två linjedomare i samband med anmälan, 

dessa kommer att på ett separat schema kunna se när de skall 

vara linjedomare, uteblir man kommer laget att förlora 5 poäng i 
det heat det avser. 

18. Kostnad för el till husbil eller dylikt är 150:- för hela helgen, 
betalas kontant på plats. 

19. Alla kontant betalningar sker till Gunilla Adolfsson. 
20. Huvudsponsor Skärgårdslinjen/ MS Trubaduren! 

21. Grillkväll på lördagskväll kostnad 100 kr/person, anmälan till 
jonsson.gunilla@hotmail.com betalas kontant på plats. 

22. Ryttarmeddelande kommer finnas hemsidan senast 

torsdagen den 9/6-2016. 
 

 

VARMT VÄLKOMNA! 
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