
PROPOSITION

DEBUTANTHOPPTÄVLING

SÖNDAGEN 26 jANUARI 2014, FÖRSTA START KL 09.00

sista anmälningsdag måndag 20 Januari

NOTERA!
• Obligatorisk hästskötsel och vård av utrustning för tävlande på ridskolehäst på lördagen den 25

Januari kl 13.30. 
• Samling för genomgång + Banbygge sker kl 13.30 på lördagen 25 Januari
• Alla måste ha anmält en funktionär för att få starta. 

Funktionärslistan publiceras på vkrk.se.
• Detta är ett perfekt tillfälle för dig som aldrig tävlat förut eller om du vill prova att tävla

             en häst du inte tävlat tidigare! Inför din allra första hopptävling är det bra om du har
             hoppat några hinder i rad på din vanliga ridlektion. Ridläraren ansvarar för tilldelning
             av hästar, så prata gärna med din ridlärare om vilken häst som är lämplig för dig!

Hoppning Clearround
Klass 3 Ponny/Ridhäst 20 cm Clearround, Rosett vid felfri ritt
Klass 2 Ponny/Ridhäst 40 cm Clearround, Rosett vid felfri ritt
Klass 1 Ponny/Ridhäst 60 cm Clearround, Rosett vid felfri ritt

1.      140 kr/start för ridskolehäst, 100 kr/start för privathäst. Startavgiften betalas på plats.
         Jämna pengar.
2.      Efteranmälan tas emot tom den 25 Januari kl 14.00 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, tävlingsklass samt kategori för ponny
         * 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 obligatorisk för juniorer 019 år. Rek. för seniorer.
7.     Önskvärd klädsel: klubbtröja, klubbjacka eller kavaj. Långärmat är önskvärt.
8.     Kafeteria finns på tävlingsplatsen.
9.     Vaccinationsintyg och mätintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning.
10.   Frågor: Anneli 070-317 51 34 (gärna via sms) eller vkrk.klubbtavling@gmail.com 
11.   Ryttarmeddelande, prel startlista, funktionärslista samt anläggningsskiss 
         kommer på www.vkrk.se.

                                                         Välkomna!
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