
PROPOSITION  
 

 
Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb på  

Sommar-Pay & Jump 2020  
17/6, 15/7, 29/7 och 5/8 med start kl 17.30  

 
 
 
Anmälan görs senast dagen innan kl 15.00 till pjvkrk@gmail.com med följande info:  
* Ryttarens namn, födelsedata och telefonnummer.  
* Hästens namn, kategori och höjd.  
 
Anmälningsavgiften är 100 kr/start för privathäst. Kontant- eller swish-betalning av startavgift görs med 
jämna pengar i sekretariatet på träningsdagen.  
Vaccinationsintyg för privathäst uppvisas i sekretariatet före urlastning.  
 
Allmän information:  
* Ev avanmälan skall göras snarast till mailadressen ovan.  
* Preliminära startlistor, samt övrig information kommer att finnas på www.vkrk.se kl 21.00 dagen innan.  
* Vi tillämpar TR´s bestämmelser gällande hästens hälsotillstånd samt reglerna om olämplig bestraffning,  
  godkänd hjälm (obligatoriskt för alla) samt säkerhetsväst (obligatoriskt för juniorer 0-18 år, rek för  
  seniorer). 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 15 min 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. Se startlista. 
* Rosett finns att köpa i sekretariatet vid felfri ritt.  
* Servering finns på tävlingsplatsen.  
* Begränsat antal startande. 
 
Underlag:  
Träningen hålls utomhus på grusbana 54x66m. Framridning i ridhus 20x60 m, framhoppning i ridhus 
20x40m.  
Frågor privatryttare skickas till pjvkrk@gmail.com.  
 
Preliminärt tidsprogram: Vi startar kl 17.30 med ponnyhöjder: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 cm. 
Därefter häst: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 cm. Ev erbjuder vi högre höjd efter önskemål. Ur 
säkerhetssynpunkt rider alla ponny först.  
 
För restriktioner och regler med anledning av Covid-19, se nedan samt info som kommer på startlistan. 
 

Varmt välkomna till en rolig träningsdag i Viarp! 
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OBS! Med tanke på Covid-19 har vi beslutat om följande restriktioner denna dag:  
● Beroende på antal startande så kan det bli indelning i grupper enligt nedan. 
● Inga efteranmälningar på plats!  
● Grupp 1: startande på privathäst och ridskolehäst kommer till Viarps anläggning i rimlig tid innan första start 

o går bana. Första start kl 17.30. Och lämnar anläggningen efter sin start/funktionärspost. 
● Grupp 2 kommer till Viarps anläggning kl (tid kommer på startlistan). Och lämnar anläggningen efter sin 

start/funktionärspost.  
 

Dessa eventuella gruppindelningar är strikta och måste följas. Undantag kan ske om man fått tillåtelse från 
ansvarig ridlärare i förväg. Ni som rider mer än en grupp har automatiskt tillåtelse att vistas på parkering, 
toaletter, självbetjäningscaféet och självklart i vår vackra natur i omgivningen mellan ritterna. 

 
● Parkering: bil med hästtransport parkerar på stora parkeringen vid ridbanan, endast personbil parkerar i 

grushagen på andra sidan vägen! 
● Ryttare får ha med sig max en medhjälpare/funktionär.  
● Alla hjälps åt för att minska tiden som man behöver vara i stallet, kom till stallet på utsatt tid för din grupp 

samt lämna anläggningen så snart du har möjlighet. Allt detta för att vi inte ska bli för många på 
anläggningen samtidigt. .  

● Läktaren kommer vara helt stängd, ev medhjälpare kan gå med in på banan när det är dens ryttares tur. 
● Ridande på privathäst håller sig på parkeringen mellan sina ritter och kom till Viarp på utsatt tid för din 

grupp samt lämna anläggningen så snart du har möjlighet. Allt detta för att vi inte ska bli för många på 
anläggningen samtidigt. 

● Cafeterian kommer hålla stängt, fika kommer finnas till försäljning (självbetjäning via swish). 
● Tänk på att hålla avstånd och var rädda om varandra.  
● Se mer info längst nedan. 

 
Allmän info: 
Hej alla Viarpare!  
Vi uppmanar alla elever och besökare på Viarps Kör- och Ridklubb att följa våra restriktioner så att vi tillsammans 
kan minska risken för en snabb spridning av Covid-19.  

● Tvätta händerna direkt när ni kommer till Viarp.  
● Stanna hemma vid minsta tecken på att du känner dig krasslig.  
● Gå till din tilldelade häst och stanna hos den i möjligaste mån.  
● Håll avstånd till varandra, vistas inte i sadelkammaren eller hjälmrummet, gå in en i taget när ni hämtar eller 

lämnar hästens eller er utrustning.  
● Ta din häst på vänster sida och när du har ridit ställer du dig på hästens högra sida om du ska lämna hästen till 

en ny ryttare.  
● Rid med handskar och hjälp oss med att putsa av sadel och träns efter ridningen med ljummet vatten och 

sadeltvål.  
● Barn har max en vuxen med sig in i stallet för att det inte ska vara för många människor i stallet samtidigt.  
● Tvätta händerna när du lämnar anläggningen på Viarp.  

 
Detta gäller från och med 5 maj 2020 och tillsvidare. Tack för att ni respekterar och förstår våra restriktioner så att vi 
kan hålla öppet för er på Viarp! Ta hand om varandra – och hästarna!  
  
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/  
Läs mer på https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfofoljmyndigheternasuppmaningar  
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