Invitasjon til RAKK Poeng – Cup 2017
Rakkestad Kjøre- og Rideklubb
Sponsor for cupen er

Styret har også i 2017 besluttet å arrangere RAKK Poeng Cup for våre aktive
medlemmer.
Stevneperiode:


Først mulige stevnedato tellende i Cupen 1. Mars 2017



Siste mulige stevnedato tellende i Cupen 31. Desember 2017

NB!! Dette er lukket cup kun for RAKK-medlemmer som deltar på D-stevner og L/Estevner innenfor grenene sprang, dressur og feltritt. (lisensiert RAKK rytter)
De 5 beste resultat fra dine stevner i løpet av sesongen vil være tellende.
I tillegg vil ekvipasjen samle 1 poeng pr. stevnedag dere deltar på, uavhengig av
plassering og utover de 5 beste tellende resultat.
Vi ber dere lese gjeldene Statutter for RAKK Poeng Cup, siste versjon vedtatt på
årsmøte 17.2.16 som ligger tilgjengelig på vår hjemmeside www.rakk.no

Påmelding og registrering:
Ryttere som skal delta i cupen må ha MELDT SEG PÅ CUPEN skriftlig pr. mail og
BETALT påmeldingsavgiften før deres 1 tellende stevne i RAKK cup.
Påmeldingen kan skje på et valgfritt oppstartstidspunkt i løpet av gjeldende
stevneperioden for cupen.

 Påmelding sendes pr. mail til: eva.rieber.bakke@nortura.no
 I påmeldingen må ekvipasjen sette opp følgende informasjon:
o Navn på Rytter
o Navn på Hest/Ponni
 Påmeldingsavgift: kr 200,- overføres deretter umiddelbart til konto:
o 1050 16 03533


Husk å merke innbetalingen med RAKK Poeng Cup og rytter sitt navn.

Innbetalingen er din bekreftelse på din deltakelse i RAKK Poeng Cup 2017.

Styret vil ajourføre resultatlister basert på de offentlige resultat som er
registrert for ekvipasjen i HorsePro. NB!! Er ikke stevneresultatet ditt
registrert i HorsePro telles det ikke med i cupen.
Premiering
Hovedsponsor for RAKK Poeng Cup er firma Paul Messa AS
1. Premie: Verdisjekk på kr 3 000,2. Premie: Verdisjekk på kr 1 500,3. Premie: Verdisjekk på kr 1 000,Premiering vil foregå på klubbens Årsmøte februar 2018

Vi håper på stor deltakelse i Poeng cup 2017
Hilsen Styret i Rakkestad Kjøre- og rideklubb i samarbeid med Paul Messa AS

