
Vi bjuder in till
POKERRITT!

När: 25-26 februari, med start mellan 9:00 och 10:00
Kostnad: 125 kr
Betalning till: Swish 123 671 8993 (Mälardalens Distansryttare)
Var: På distans!
Sträcka: 15 km eller 25 km
All info rörande Pokerritten ges på klubbens facebook-sida:
https://www.facebook.com/MalardalensDistansryttarForening

Hur går det till: Innan du rider iväg så kontaktar du din kontaktperson via Facebook
Messenger, gärna redan kvällen innan ritten, så att ni vet att ni har kontakt. Denna kommer
ge dig din första delsträcka som du ska rida. Du startar din app, och rider den givna första
sträckan. När du har nått detta “delmål” så avslutar du passet i appen, tar du en skärmdump
på appen som visar sträckan du ridit, och skickar den till din kontaktperson.

Nu anger du även en siffra mellan 1 och 52. Denna siffra motsvarar det kort i leken du vill
dra, säger du 10 så får räknar kontaktpersonen fram det tionde kortet i leken åt dig.
Kontaktpersonen skickar en bild på ditt kort till dig, och meddelar din nästa delsträcka, du
startar om träningsappen och fortsätter rida. Detta upprepar du tills du är i mål, med fem kort
dragna och din valda sträcka helt avklarad.

När du gått i mål, så kommer din kontaktperson sammanställa din hand. Nu kan du välja om
du är nöjd med den hand du fått, eller om du vill köpa ett extrakort. Ett extrakort kostar 25 kr,
och du swishar det till 123 671 8993, tar en skärmdump på betalningen och skickar till din
kontaktperson, tillsammans med det nummer du vill ha.

Efter ritten så sammanställer vi allas händer och de fem bästa händerna vinner varsitt
presentkort på Glada Hästen. Storleken på dessa avgörs av hur många som deltar, då en
del av anmälningsavgiften går till en “presentkorts-pott”.

Rosett går att beställa till för 75 kr. Denna beställning görs i samband med anmälan.

Anmälan via google forms, följ denna länk https://forms.gle/EHZVbQS7f5v18Gva7

Varmt välkomna!

https://www.facebook.com/MalardalensDistansryttarForening
https://forms.gle/EHZVbQS7f5v18Gva7

