
PROPOSITION 

 

KLUBBMÄSTERSKAP 

HOPPNING 
 

     Söndag 17 Maj 2015. Första start kl 9.00 
 

Anmälan: 

 Anmälan görs senast den 9 Maj i stallet eller på vkrk.klubbtavling@gmail.com med följande info: 

 * Ryttarens namn, födelsedata, telefonnummer och mailadress. 

 * Hästens namn, tävlingsklass samt kategori för ponny. Prata med din ridlärare om vilken häst och klass!! 

 * Funktionär, obligatoriskt (lägsta ålder 15 år, man kan inte vara funktionär åt sig själv på tävlingsdagen). 

 

Anmälningsavgift: 

 180 kr/start för ridskolehäst, 120 kr/start för privathäst. 

      Klass ”c”  230 kr för ridskolehäst och 170 kr för privathäst. 

 Anmälningsavgiften betalas med kort (eller kontant med jämna pengar) i sekretariatet på tävlingsdagen. 

 Vaccinationsintyg samt ev mätintyg för privathäst uppvisas i sekretariatet före urlastning. 
 

Utrustning: 

 Hjälm är obligatorisk för alla och säkerhetsväst är obligatorisk för juniorer 0-19 år, rek för seniorer. 

 Klädsel: Klubbtröja, klubbjacka, kavaj eller annan långärmad tröja. 
 

Allmän information: 

 * Alla måste ha erlagt medlemsavgift för att kunna delta. 

 * Ev avanmälan skall göras snarast via vkrk.klubbtavling@gmail.com eller till Camilla 0737-78 23 46. 

 * 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 lördag 16 Maj kl 14.00 

 * Obligatorisk hästskötsel och vård av utrustning för tävlande med ridskolehäst, lördag 16 Maj kl 14.00. 

 * Servering finns på tävlingsplatsen 
 

Underlag: 

 Tävlingen hålls i stora ridhuset 20x60 m, framridning i lilla ridhuset samt grusbana. 
 

Förfrågningar: 

 Skickas till vkrk.klubbtavling@gmail.com eller Camilla 0737-78 23 46. 
 

Klass  Höjd    Bedömning                                                         . 
1  Ponny kat.B 60/ kat.C 70/ kat.D 80cm Clear Round  Rosett vid felfri ritt 

  Ridhäst 80cm   Clear Round  Rosett vid felfri ritt. 
 

  Ponny kat.B 60/ kat.C 70/ kat.D 80cm Två faser A:0/A:0 Placering 

2a  KM Ponny lektionsryttare (LR)  Alla kategorier till sammans 

2b  Öppen klass (LR + PR)   Var kat. för sig vid minst 3 startande 

2c  Deltar i både KM LR och i den öppna klassen  

 

  Ridhäst 90cm    Två faser A:0/A:0 Placering 

3a  KM Ridhäst lektionsryttare (LR) 

3b  Öppen klass (LR + PR) 

3c  Deltar i både KM LR och i den öppna klassen  

 

  Ponny kat.B 75/ kat.C 85/ kat.D 95cm Två faser A:0/A:0 Placering 

4a  KM Ponny privatryttare (PR) Alla kategorier till sammans 

4b  Öppen klass (PR) Var kategori för sig vid minst 3 startande 

4c  Deltar i både KM PR och i den öppna klassen 

 

  Ridhäst 1,05m   Två faser A:0/A:0 Placering 

5a  KM Ridhäst privatryttare (PR)   

5b  Öppen klass (PR) 

5c  Deltar i både KM PR och i den öppna klassen 

Varmt välkomna till en rolig tävlingsdag i Viarp! 
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