
                                                             PROPOSITION 

   
Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb på 

Pay & Jump 12 maj 2019 med start kl 9.30 
 

 

Anmälan görs senast den 1 maj för startande på ridskolehäst/ponny på på vkrk.klubbtavling@gmail.com och 

senast den 8 maj för startande på privathäst/ponny, på vkrk.klubbtavling@gmail.com med följande info: 

      * Ryttarens namn, födelsedata och telefonnummer. 

      * Hästens namn, kategori och höjd. 

      * Obligatorisk funktionär för startande på ridskolehäst/ponny (lägsta ålder 15 år). 

 

Anmälningsavgiften är 170 kr/start för ridskolehäst, 100 kr/start för privathäst. Kontant eller swish-betalning 

av startavgift görs med jämna pengar i sekretariatet på tävlingsdagen. 

Vaccinationsintyg för privathäst uppvisas i sekretariatet före urlastning. 

Godkänd hjälm är obligatorisk för alla och säkerhetsväst är obligatorisk för juniorer 0-18 år, rek för  

       seniorer. 

Önskvärd klädsel för tävlande på ridskolehäst/ponny: Klubbtröja, klubbjacka, kavaj eller annan  

       långärmad tröja. 

 

Allmän information: 

      * Ev avanmälan skall göras snarast till mailadressen ovan.  

      * Ansvarig ridlärare tilldelar hästar för tävlande på ridskolehäst/ponny. 

      * Funktionärslista för tävlande på ridskolehäst/ponny och preliminära startlistor, samt övrig information 

         kommer att finnas på www.vkrk.se. 

      * Funktionärer till tävlingen anmäler sig i sekretariatet vid ankomst. 

      * Gemensamt banbygge för tävlande på ridskolehäst/ponny, söndagen den 12 maj kl 8.00.  

      * Obligatorisk hästskötsel och vård av utr. för tävl. på ridskolehäst, söndagen den 12 maj kl 8.00.  

      * 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. Avsikten är att ge ekipage möjlighet att träna  

         banhoppning under tävlingsliknande förhållanden. 

      * Varje ekipage erbjuds möjlighet att genomföra hela ritten, oavsett antalet olydnader, max tid på banan  

         är 3 min/ekipage. 

      * Bangång sker innan dagens första start, samt (vid många starter) innan 70 cm i ponnyklasserna och  

         mellan ponny och storhästklasserna. Vid många startande på storhäst kan ev extra bangång komma till. 

      * Rosett finns att köpa i sekretariatet vid felfri ritt. 

      * Servering finns på tävlingsplatsen. 

 

 

Underlag: 

      Tävlingen hålls utomhus på grusbana 54x66m. Framridning i ridhus 20x60 m, framhoppning i ridhus  

      20x40m. 

 

Frågor lektionsryttare skickas till vkrk.klubbtavling@gmail.com.  
Frågor privatryttare, ring Mia 073-180 55 47. 
 
Preliminärt tidsprogram: 

      Vi startar kl 9.30 med ponny med: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 cm. 

      Därefter häst med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 cm. Ev erbjuder vi högre höjd efter önskemål. 

      Ur säkerhetssynpunkt rider alla ponny först. Vid många starter, startar alla ridskolehästar/ponnyer först.  
 

Varmt välkomna till en rolig träningstävlingsdag i Viarp! 
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