
 

PAY & WE TEKNIK/SPEED 
Klasser  

 

 

LC.LB,LA, 
Msv, Svår 
Teknik och 

speed 

Välkomna!  

Rosett 
kostar 
50 kr 

 
 

 

 

PÅSKLOV Vecka 14 

Pay&WE 
     Teknik/speed 
     Klasser: LD, LC, LB, LA, Msv 

Fredag den 7 april ca 09.00-13.00 
 
Kostnad 
260 kronor per start för medlem i UPK med egen häst.  (LD 160 kr) 
280 kronor per start för ryttare medlem i annan klubb med egen häst. (LD 180 kr) 
290 kronor per start för elev vid UPK inklusive hästhyra (LD 190 kr),öppet för träningselever 
samt elever som deltagit på Klubbtävling i WE och rider lägst nivå 8. 
 

Anmälan Medlem i UPK anmäler i Hippocrates och får faktura. Övriga anmäler via 
upk@uppsalaponnyklubb.se senast den 30/3, Ange ryttare, häst, klass 
Avanmälan ska vara gjord senast 72 h innan första start. Vid senare avanmälan ska 
startavgiften utan anmodan inbetalas på Bg 798 7365 UPK senast en vecka efteråt. Vid 
påminnelse tillkommer en avgift på 100 kronor.  
 

Startlistor www.uppsalaponnyklubb.se prel startlistor tisdag 4/4, slutgiltig torsdag 6/4 
 

Tidsplan 
Vi tar 6-7 ekipage per timme. Framridning i collecting ring 20x20 samt utomhus på ev 
vinterunderlag. 
 

Vi behöver hjälp med skrivare, banfix, etc Hör av er om ni kan och vill hjälpa till.  
 

Beskrivning 
Pay and WE är ett bra tillfälle för dig och din häst att träna er på att rida en WE-bana under 
tävlingsmässiga former. 
 

Banskisser 
Läggs ut på www.uppsalaponnyklubb.se ungefär en vecka innan  
 

Det är obligatoriskt med hjälm,/ skor, stövlar enligt TR. Om du är t o m 18 år måste du ha 
säkerhetsväst. Långärmad tröja bör bäras. Inga luvor på tröjor, jackor, västar. Är du under 18 år 
ska du ha målsman med dig. I övrigt följs TR:s bestämmelser.  
 

Parkering enligt anvisning 
Hundar ska hållas kopplade under uppsikt och får ej följa med inomhus. Vi är en rökfri 
anläggning. Tack för att du respekterar detta och endast röker på bilparkeringen.  
 

Observera att då detta är en träning så gäller enbart ryttarens egen olycksfallsförsäkring. 
Försäkring via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller inte.  
 
Deltagande ryttare ansvarar själva för att vara på plats i god tid.  
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