Harmångers Ridklubb samt Bergsjö Rid och KörSällskap
inbjuder till:
NORDANSTIGS HÄSTRALLY 2020
(fd Norrhälsinglands)
30-årsjubileum!!!
Datum: 27-28/6-20 (första helgen efter midsommar)
Starttid: Lördag 09.00, Söndag 09.00
Veterinärbesiktning av hästar pågår 07.00-08.30 båda dagarna.
Viktigt att vara på plats i tid!
Startplats: Harmånger (campingen)
Deltagare: Ryttarekipage eller körekipage. Åldersgräns 15 år, dispens kan ges i vuxens sällskap. Ange på anmälan
vem du gör sällskap med. Deltagande sker på egen risk. Alla som är medlem i ridklubb ansluten till svenska
ridsportförbundet är försäkrade via sin ridklubb, övriga får se över sitt eget försäkringsskydd.
Tävlingen: Rallyt omfattar 2 dagar med en totalsträcka på 5-6 mil och är ett uthållighetsprov som körs i 2 klasser, en
körklass och en ridklass. Rallyt är inte på tid* utan poäng räknas genom olika delprov på sträckorna. Ryttaren/kusken
genomför själv alla tävlingsmoment. Hästen ska framföras av samma person båda dagarna.
*Begränsad tid kan komma att tillämpas vid tävlingsplatserna. Den tävlande får fortsätta utan genomfört moment,
men får 0 poäng på det missade tävlingsmomentet.
Maskerad: Lördagen avslutas med en maskerad. Vid årets tävling kommer vi att låta maskeraden ingå i den ordinarie
tävlingssträckan ,lika som de första åren, både för att hinna med övriga jubileumsaktiviteter och för att hästarna ska
slippa gå ut en extra sträcka under kvällen. (dvs man byter om strax innan mål och rider i mål utklädd.)
Obs! Varje ekipage som klär ut sig och deltar i maskeraden får 30 poäng extra i den totala rallytävlingen – sedan är
maskeraden även en separat tävling med fina priser!
Hästhälsa: För arrangemanget finns inget vaccinationstvång, men det är önskvärt att hästen är vaccinerad.
Hästen bör vara nyskodd alt. använda väl inpassade barfotaboots eftersom ömhovade hästar riskerar att inte klara
veterinärbesiktning. Kontroll av ekipagets utrustning utförs. Alla hästar MÅSTE bära huvudlag med bett (rpå ridhäst
är hackamore godkänt) under veterinärbesiktningen samt under hela rallyt. OBS! tänk på att ta med extra tillbehör,
t.ex. vojlock, träns, tyglar, stigläder, grimma, regnkläder, extra skor m.m.
RALLYT FORDRAR VÄLTRÄNADE EKIPAGE!
Inkvartering:
Övernattning för hästarna ingår, i trådhagar, på tävlingsområdet. Boxar finns att boka till en extra kostnad (begränsat
antal) i närheten. Stugor finns att hyra på campingen, liksom elplatser för husbil/husvagn.
På ridklubben finns ett övernattningsrum med fyra bäddar, i övrigt finns även b&b samt motell i närheten.
Förtäring: På lördagen serveras lunch på halva sträckan och på söndagen vid målgång. För medhjälpare/medföljare

finns lunchkuponger att köpa. Ange detta på anmälan. Det kommer att finnas möjlighet att köpa frukost och kaffe.
Fredagkväll kommer grillmat och underhållning att finnas inne på badet (ingår inte i deltagaravgiften), lördagkväll
har vi hyrt Röstagården i närheten för jubileumsmiddag (3-rätters) med underhållning som ingår för deltagare,
medföljare betalar självkostnadspris.
Håll utkik på facebook samt hemsidan för mer information om roliga jubileumshändelser!
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är 800:- för ungdom och 1000:- för vuxen** inklusive lunch för båda
dagarna för en person samt veterinärbesiktning av hästen. (Efteranmälning i mån av plats, mot en extra avgift på
200:-, dvs totalt 1200:-) OBS! Inget hö ingår.
Anmälan + anmälningsavgift sker mellan 1-31 maj. Anmälningsblankett finns på facebook samt hemsidan från slutet
april -20. Anmälan är bindande**.
Ryttar/kuskmeddelande med startlistor kommer att läggas ut på facebooksidan senast en vecka före start.
**Struket ekipage med läkarintyg/veterinärintyg samt ekipage som får startförbud vid besiktning lördag morgon får
tillbaka halva anmälningsavgiften.
Får man startförbud på söndag morgon betalas EJ något av anmälningsavgiften tillbaka.
Vi betalar ej tillbaka pengar för den lunch som ingår i anmälningsavgiften om deltagare av någon anledning ej vill
utnyttja sin lunch. Pga begränsade resurser i matlagningen gör vi endast undantag för veg. kost samt gluten. All mat
lagas laktosfritt.
Frågor besvaras gärna i facebookgruppen då många kan ha samma funderingar,
annars finns telefonnummer till rallygruppen nedan:
Helena Hansson 073-8210714, Hanna-Karin Berglund 070-2384117,
Anna- Lena Arousell Berglund 070-5983934, Carina Widlund 070-2310011, Ida Lestander 070-3663660,
Sofia Knutsgård 073-8113933, Anja Tellin 073-0365627
(skicka gärna sms om du inte får svar då vi gör detta ideellt och inte alltid kan svara!)
VÄLKOMNA TILL ÅRETS BÄSTA OCH STÖRSTA HÄSTRALLY!
PS Hjälp oss sprida inbjudan! Tidigare rekord är 120 startande, hur många kan vi bli det här i år?

