KLUBBTÄVLING
BLÅBÄRSHOPPNING

Söndag 21 april 2013. Första start kl 10.00
Sista anmälningsdag lördag 13 april kl 10.00
För många är detta den allra första hopptävlingen! Därför träffas vi redan
kl 09.00 för att gemensamt göra i ordning hästar och utrustning.
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Höjd
Kategori B/C/D
Blåbär, ledare tillåten. Alla startande får rosett.
Clear Round. Rosett vid felfri ritt.
Clear Round. Rosett vid felfri ritt.
Clear Round. Rosett vid felfri ritt.

140 kr/start för ridskolehäst, 100 kr/start för privathäst. Betalning av startavgift samt
funktionärsanmälan görs i sekretariatet på tävlingsdagen. Jämna pengar.
Anmälan görs i stallet eller på vkrk.klubbtavling@gmail.com med följande info:
* Ryttarens namn, födelsedata (6 siffror) och telefonnummer.
* Hästens namn, tävlingsklass samt kategori för ponny
* Obligatorisk funktionär (lägsta ålder 15 år) och önskad funktionärspost. Dispens
för start utan funktionär kan endast ges från tävlingsansvarig (se nedan).
* Ansvarig ridlärare tilldelar hästar och gör startlista.
Anmälningstiden går ut lördagen 13 april kl. 10.00.
Efteranmälan tas emot tom fredagen 19 april i mån av plats.
Efteranmälningsavgift 60 kr/start plus startavgift
Avanmälan är obligatorisk och skall göras senast 45 min före klassens början.
Tävlingen hålls i stora ridhuset 20x60 m, framridning i lilla ridhuset.
Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning.
Hjälm är obligatorisk. Säkerhetsväst är obligatorisk för juniorer 019 år. Rek
för seniorer.
Önskvärd klädsel: klubbtröja, klubbjacka eller kavaj. Långärmat är önskvärt.
Servering finns på tävlingsplatsen.
Frågor, vkrk.klubbtavling@gmail.com, Cecilia 0703461248, gärna via SMS.
Funktionärslista, prel. startlista samt anläggningsskiss kommer på vkrk.se.
Ansvarig ridlärare gör startlista och tilldelar hästar. Hästarna har max 3 starter.

Alla måste ha erlagt medlemsavgift för att kunna delta. Betalas in på BG 2332765
Information om vilka regler som tillämpas finns på vkrk.se.

Välkomna till en rolig tävlingsdag i Viarp!

