Viarps Kör- och Ridklubb inbjuder till
PAY & DRIVE, DRESSYR och PRECISION
Söndagen den 5 juni 2016 på vår anläggning i Viarp.
1. Anmälan sker senast 29/5 till info@vkrk.se och ska innehålla:
Kuskens namn, ungdom/vuxen/FU-(beskriv funktionsnedsättning), telefonnummer, ponny/häst,
klass/klasser samt vagnsbredd till precisionen.
2. Avsikten är att ge kuskar möjlighet att träna momenten dressyr och precision under tävlingslika
förhållanden. Man behöver inte ha tävlingsgodkänd vagn för att få delta, men utrustningen ska vara
säker och passa hästen. På vår anläggning är hjälm obligatorisk så vi kräver att både kusk och groom
har godkänd hjälm när de sitter i vagnen. I övrigt prydlig klädsel. Ungdomskusk ska ha groom 18 år
eller äldre i vagnen. Skyddsväst gäller för alla kuskar och groomar som är under 18 år.
3. Dressyren körs inomhus i ridhus 20 x 60m, framkörning inomhus 20 x 40m.
Dressyrdomare: Gertie Viebke
4. Precisionen körs utomhus på grus 54 x 65m. Framkörning utomhus grusplan. Precisionsbanan
kommer vara öppen för bangång från 09.00
Banbyggare/Domare: Göran E Larsson.
5. Efter varje genomförande finns möjlighet till feedback från resp domare.
6. Anmälningsavgift 150 kr/klass betalas på plats före start då även vaccinationsintyg ska visas upp.
Startlista kommer att finnas på vår hemsida www.vkrk.se senast dagen innan. Där hittar ni även
annan info som till exempel vägbeskrivning.
7. Enklare servering kommer att finnas.
8. Frågor besvaras av Susanne 0707993259 eller Sara 0702476705 alternativt via mejl info@vkrk.se.
Vi vill påminna om att den försäkring som är kopplad till tävlingslicensen INTE gäller vid träning.
Se därför till att du har en egen, gällande olycksfallsförsäkring.
Prel. Tidsprogram Söndagen 5 juni kl 10.00.
Klass 1: LB, svenskt lätt nr 1 ridhus, därefter
Klass 2: LA, svenskt lätt nr 2 ridhus, därefter
Klass 3: MSV, svenskt medelsvårt nr 1 ridhus
Från ca 10:20 alternativt efter genomförd dressyr
Klass 4: LB Precisionskörning
Klass 5: LA Precisionskörning
Klass 6: MSV Precisionskörning
Här hittar man dressyrprogrammen:
http://www3.ridsport.se/Tavling/Korning1/Dressyrprogram/
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

