
       
 

Viarps kör- och ridklubb anordnar kvällshoppning följande onsdagar kl. 17.00
17/6, 24/6, 22/7, 29/7, 5/8 och 12/8

Både den 17/6 och 12/8 kommer butiken Hästia att finnas på plats med sitt sortiment
som en fantastisk möjlighet till att shoppa fina och prisvärda till både dig själv och

din häst!

                       
Anmälan: Anmälan via e-post till pjvkrk@gmail.com märkt ”pay-and-jump” 

senast dagen före kl 18. Ange namn på ryttare, häst eller ponny 
även kategori, hinderhöjd, telefonnummer.

Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften betalas med kort eller kontant på plats,
                                      100 kr/start, i samband med ankomstanmälan. 
                                      Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning.

Antalsbegränsningar: Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet starter till 150 st.

Förfrågningar: Skickas till pjvkrk@gmail.com. Eller via telefon till Mia Malmqvist 
073-180 55 47. 

Underlag: Banhoppning äger rum utomhus på grusbana 54 x 66m, 
framhoppning i ridhus 20 x 40m samt framridning i ridhus 20 x 60m.

Allmän information: * Vi tillämpar TR´s bestämmelser gällande hästens hälsotillstånd 
  samt reglerna om olämplig bestraffning, godkänd hjälm samt 
  säkerhetsväst.
* Observera att detta är en träning och då gäller inte din försäkring 
  via licenser eller arrangerande klubb. Ryttaren måste ha en egen 
  olycksfallsförsäkring.
* Tränare eller annan hjälp får följa med in på banan.
* Max tid på banan är 3 min/ekipage.
* Banan är samma i alla höjder. 
* Rosett finns att köpa i sekreteriatet vid felfri ritt.
* Servering finns på tävlingsplatsen.

Startlistor: Preliminära startlistor samt övrig information kommer att finnas på 
vår hemsida www.vkrk.se, senast kl 18 dagen innan.

Preliminärt tidsprogram

Ur säkerhetssynpunkt rider alla ponny först.
Vi startar kl.17.00 med ponnyhöjderna: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 cm.
Därefter häst med 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120cm.

Varmt välkomna till Viarps kör & ridklubb

http://www.vkrk.se/
mailto:pjvkrk@gmail.com
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