PROPOSITION

KM DRESSYR och körning
Torsdagen den29 maj 2014
1. Anmälan görs på anmälningslista i stallet eller via e-post till info@vkrk.se där det klart framgår:
 ryttarens namn, födelseår och telefon nummer
 önskemål om häst/ponny, för ponny anges även kategori
 samt vilken tävlingsklass/klasser
 funktionär
 Anmälningstiden stänger den 22 maj
2. Anmälningsavgiften betalas på plats. Ej avanmälda ekipage debiteras enligt TR.
3. Tävlingen hålls i inomhus i ridhus20x40m, framridning utomhus på grusbanan.
4. För privathäst: Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning. Mätintyg samt grönt kort
ska kunna uppvisas.
5. Förfrågningar, info@vkrk.se 0418-750 36
6. Plakett kan köpas i sekretariatet till placerade ekipage i KM klasserna..
7. Ryttarmeddelande, preliminära startlistor samt anläggningsskiss kommer att
finnas på vår hemsida www.vkrk.se



I de öppna klasserna får både lektionsryttare och privatryttare deltaga,
varje kategori för sig.
I KM klasserna deltager antingen lektionsryttare eller privatryttare, dvs lektionsryttare
kan inte starta i KM klass för privatryttare och tvärtom.

Tävlingsklasser och preliminärt tidsprogram:
Vi startar kl 09.00
Beroende på antalet starter kommer vi eventuellt att använda 2 ridhus och framridning utomhus.
KM körning hålls efter dressyren

Anm avg LR Anm-avg PR
Klass 4
Ponny LC:2
4a. KM ponny lektionsryttare (alla kategorier tillsammans)
4b. Öppen klass (var kategori för sig vid minst 3 starter)
4c. Deltar i både KM LR och i den öppna klassen

140kr
140kr
180kr

---100kr
----

Klass 3
Ridhäst LC:2
3a. KM ridhäst lektionsryttare
3b, Öppen klass
3c. Deltar i både KM LR och i den öppna klassen

140kr
140kr
180kr

---100kr
----

Klass 2
Ponny LB:1
2a. KM ponny privatryttare (alla kategorier tillsammans)
2b. Öppen klass (var kategori för sig vid minst 3 starter)
2c. Deltar i både KM PR och i den öppna klassen

---140kr
----

100kr
100kr
140kr

Klass 1
Ridhäst LB:1
1a. KM för ridhäst privatryttare
1b. Öppen klass
1c. Deltar i både KM PR och i den öppna klassen

---140 kr
----

100kr
100kr
140kr

Klass -1

140 kr

100 kr

Priser:

KM KÖRNING
Klass 4a, 3a, 2a och 1a, KM klasserna, rosett (TK´s) samt pokal
Klass 4b, 3b, 2b och 1b öppna klasser, rosett (KTK´s)

Varmt Välkomna till en spännande dag!

