PROPOSITION

KLUBBTÄVLING HOPPNING
MED BLÅBÄRSKLASS
Söndag 5 november 2017. Första start kl 9.00
Anmälan:
Anmälan görs senast den 25 oktober på vkrk.klubbtavling@gmail.com med följande info:
* Ryttarens namn, födelsedata, telefonnummer och mailadress.
* Hästens namn, tävlingsklass samt kategori för ponny.
* Funktionär, obligatoriskt (lägsta ålder 15 år, man kan inte vara funktionär åt sig själv på tävlingsdagen).
Med tanke på fördelning av hästar/ponnyer och startordning måste vi hålla på sista anmälningsdatum!
Anmälningsavgift:
200 kr/start för ridskolehäst, 130 kr/start för privathäst.
Betalning av startavgift görs kontant med jämna pengar eller via swish, i sekretariatet på tävlingsdagen.
Vaccinationsintyg samt ev mätintyg för privathäst uppvisas i sekretariatet före urlastning.
Efteranmälan kan, efter godkännande av ansvarig ridlärare, göras mot en extra avgift på 50 kr/klass.
Utrustning:
Hjälm är obligatorisk för alla och säkerhetsväst är obligatorisk för juniorer 0-18 år, rek för seniorer.
Klädsel: Klubbtröja, klubbjacka, kavaj eller annan långärmad tröja.
Allmän information:
* Alla måste ha betalt medlemsavgift för att kunna delta.
* Ev avanmälan skall göras snarast via vkrk.klubbtavling@gmail.com eller via sms till 0767644357.
* Ansvarig ridlärare tilldelar hästar och gör startlista.
* Funktionärslista och preliminära startlistor, samt övrig information kommer att finnas på www.vkrk.se.
* Funktionärer till tävlingen anmäler sig i sekretariatet vid ankomst.
* Gemensamt banbygge och genomgång lördagen den 4 november kl 14.00.
* Obligatorisk hästskötel och vård av utrustning för tävlande med ridskolehäst, lördagen den 4 november kl 14.00.
* Servering finns på tävlingsplatsen
Underlag:
Tävlingen hålls i stora ridhuset 20x60m, framridning i lilla ridhuset samt grusbana.
Förfrågningar:
Skickas till vkrk.klubbtavling@gmail.com eller via sms till 0767644357.
Klass 1 är för dig som aldrig tävlat förut eller som inte tävlat så mycket tidigare.
Rådfråga gärna din ridlärare om vilken ponny/häst och tävlingsklass som är lämplig för dig! 
Klass
1. Blåbär

Höjd
20 cm

Bedömning
Min häst/Mulle klass

.
Alla får mulle-rosett

Klass 2, 3, 4 är för dig som har ridit lite längre och behärskar höjderna och banhoppning inne på tävlingsbanan.
Rådfråga gärna din ridlärare innan du anmäler för att hamna i lämplig klass. 
Klass
3.
2.
Klass
4.

Höjd
60 cm
40 cm
Kat B / C / D / Häst
50 / 60 / 70 / 80 cm

Bedömning
Clear Round
Clear Round

Rosett vid felfri ritt.
Rosett vid felfri ritt.

A0:A0 manuell tidtagning

Placering

Varmt välkomna till en rolig tävlingsdag i Viarp!

