KLUBBTÄVLING I DRESSYR & KÖRNING
SÖNDAGEN 3 NOVEMBER 2013. FÖRSTA START KL 09.00
sista anmälningsdag måndag 28 oktober

DRESSYR  ponny & ridhäst
Klass 6
Märke 1
Klass 5
Märke 2
Klass 4
Mini LC
Klass 3
LC:1
Klass 2
LB:1
Klass 1
LA:1

Clear round
Clear round
Stilbedömning
Stilbedömning
Stilbedömning
Stilbedömning

KÖRNING  ponny
Klass 7
Lätt program för ridhus nr2

Dressyrkörning

Rosett vid minst 58%
Rosett vid minst 58%
Placering
Placering
Placering
Placering

1. 140 kr/start för ridskolehäst, 100 kr/start för privathäst. Startavgiften betalas på plats.
Jämna pengar.
2. Efteranmälan tas emot tom den 2 november kl 15.00 i mån av plats.
3. Efteranmälningsavgift 60 kr/start.
4. Anmälan görs på lista i stallet eller på vkrk.klubbtavling@gmail.com med följande info:
* Ryttarens namn, födelsedata (6 siffror) och telefonnummer
* Hästens namn och tävlingsklass
* Obligatorisk funktionär (lägsta ålder 15 år) samt önskad funktionärspost.
* Ansvarig ridlärare tilldelar hästar och gör startlista
5. Tävlingen hålls i stora ridhuset, 20x60 m, framridning i lilla ridhuset.
6. Hjälm är obligatorisk. Säkerhetsväst rekommenderas.
7. Önskvärd klädsel: klubbtröja, klubbjacka eller kavaj. Långärmat är önskvärt.
8. Kafeteria finns på tävlingsplatsen.
9. Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning.
10. Frågor: Cecilia 072
352 8004 (gärna via sms) eller vkrk.klubbtavling@gmail.com
11. Ryttarmeddelande, prel startlista samt anläggningsskiss kommer på www.vkrk.se.

Välkomna!

Funktionärsinfo - klubbtävlingar
För att klubbtävlingar ska kunna genomföras på ett säkert sätt kräva det att alla startande
ryttare har en fuktionär med sig. Det finns ett visst antal funktionärsposter som utförs dagen
före tävling men de flesta posterna är på själva tävlingsdagen. Som funktionär får man
räkna med att vara på plats i Viarp från tävlingsstart till tävlingsslut.
Klubbtävlingsverksamheten bygger helt på idella insatser. Man får gärna önska, men är
aldrig garanterad en viss funktionärspost då alla poster måset fyllas för att tävlingen ska
kunna genomföras. Som alla säkert förstår så blir det enklare för alla om fler hjälper till än
om det är ett fåtal som ska göra mycket!
Att tänka på när du anmäler dig till tävling:
● Prata med din funktionär innan anmälan
● Fråga funktionären om den har önskan om funktionärspost

