Gnarp, Harmånger och Jättendals Ridklubbar
och Hassela Rid och Körklubb
inbjuder till

NORRHÄLSINGLANDS HÄSTRALLY 2009
Datum:
Starttid:
Startplats:
Deltagare:

Tävlingen:

Maskerad:

27 juni- 28 juni 2009
Lördag 09:00, söndag 09:00
Veterinärbesiktning av hästar börjar 07:00 lördag och söndag.
Röstabadet i Harmånger
Ryttarekipage eller körekipage.
Åldersgräns 15 år, dispens kan ges i vuxet sällskap.
Ange på anmälan vem du gör sällskap med.
Rallyt omfattar två dagar med en totalsträcka på ca 5,56mil och är ett
uthållighetsprov som körs i två klasser, en körklass och en ridklass. Obs
Järnvägsövergång på lördagen.
Rallyt är inte* på tid utan poäng räknas genom olika delprov på sträckorna.
(* Maxtid kan komma att tillämpas vid tävlingsplatserna för att funktionärerna
inte ska behöva vänta på eventuella eftersläntrare. Den tävlande får då fortsätta
men missar tävlingsmomentet på den platsen.)
Ryttaren/kusken genomför själv alla tävlingsmoment efter sträckorna.
Hästen ska framföras av samma person båda dagarna.
Lördagen avslutas med en maskerad vid målgången. Vi ombesörjer transport av
maskeradkläder till platsen för ombyte.

OBS. Varje ekipage som klär ut sig i maskeraden får 30 poäng extra i
den totala rallytävlingen- sedan är Maskeraden även en separat tävling
med fina priser som tidigare år.
Hästhälsa: För arrangemanget finns inget vaccinationstvång, men det är önskvärt att hästen
är vaccinerad. Hästen bör vara nyskodd. Det utförs även en kontroll av ekipagets
utrustning. Alla hästar MÅSTE bära huvudlag med bett (hackamore är godkänt)
under vet.besiktningen samt under hela tävlingen.
OBS! Ta med extra tillbehör, t ex vojlock, träns, grimma, regnkläder m m.)
RALLYT FORDRAR VÄLTRÄNADE EKIPAGE!
Inkvartering: Campingstugor vid Röstabadet 0652-30320 Motellet 17 rum och kök 065230130
Hästarna erbjuds övernattning i eltrådshage ca 6x6 m. Om hästar önskar gå i
samma hage eller bredvid varandra, ange detta på anmälan. Max 2 hästar/hage.
Hingstar:box HaRK
Förtäring: På lördagen serveras lunch på halva sträckan och på söndagen vid målgången.
För medhjälpare/medföljare finns lunchkuponger att köpa, ange detta på
anmälningsblanketten.
OBS! Ett råd är att det kan vara fördel att ta med sig EGEN matsäck +
dryck på färden.
Anm. avg: Anmälningsavgiften är 800 kr** (Inkl. lunch båda dagarna för en person, samt
hö till hästen och veterinärbesiktning).
Anmälan + anmälningsavgift (BG 5754-6574 )
skall vara Elin Östberg tillhanda senast 31 maj
Anmälan är bindande. OBS! Inga efteranmälningar.
**Ekipage som får startförbud vid besiktning lördag morgon får tillbaka halva
anmälningsavgiften.
Frågor
Ove Gradin
0652-240 97, 070/2204058
Stig Nordin
070-6831435
Elin Östberg
070-5136954
Freddy Hald 073-0752911
www.norrhalsingehastrally.se

