
 

Pay & Ride Working Equitation  

Även öppen för lektionsryttare på skolhäst 

Denna Pay & Ride är även öppen för lektionsryttere på skolhäst, som varit med på WE-

kurser som vi anordnat här på ridskolan. Kostnad för hyra av häst 200kr.  

 

Välkommen till Pay & Ride Working Equitation på Viarps Kör- och Ridklubb, Norra 

Viarpsvägen 68, 261 91 Härslöv den 19 november 2017. 

1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente 
I, Gemensamma bestämmelser och TR X. Läs gärna igenom TR 1 samt X vad som 
normalt gäller för tävling i WE. Klubbtröja och jacka är tillåten klädsel. Alla hästar 
måste vara friska och vaccinerade enl. TR. Pass och vaccinationsintyg visas i 
sekretariatet före urlastning. 

2. Anmälan via mail till info@vkrk.se senast den 12 november. 
3. Anmälningsavgift för samtliga klasser är 300 kr/klass med alla 3 delmomenten 

inräknade i en klass. Vill man bara tävla enskilt delmoment t.ex. bara dressyr, teknik 
eller speed så är kostnaden 200 kr. Betalning på plats kontant eller Swish. 

4. Dressyrmomentet rids i ridhus 20x40 m. Teknik och speed i ridhus 20x63 m. 
Framridning sker på grusbana utomhus och vid dåligt väder i ridhus. Underlag i 
ridhusen är grus och flis. 

5. Domare: Kajsa Ekedahl 
6. Banbyggare: Ulrik Ekedahl 
7. Sekretariatet är öppet från kl. 10.00. Rosett kan köpas efter felfri ritt speed samt  

lägst 50 % i dressyr och teknik. 
8. Cafeterian är öppen med enklare förtäring. 
9. Frågor till info@vkrk.se. Tävlingsledare Lotta Ringwall. 
10. Preliminärt tidsprogram: 

Första start dressyr kl. 11.30 klass 1 därefter klass 2 och 3. Direkt efter dressyren byggs 
banan klart och då är det bangång. Efter 30 min startar Teknik och Speedmomenten för klass 
1 därefter klass 2 och sist klass 3. 
 
Klass 1. LC – WE 2010 Häst och ponny, 300 kr 
Klass 2. LB:2 – WE 2017Häst och ponny, 300 kr 
Klass 3. LA:1 – WE 2016 Häst och ponny, 300 kr 
 

 

Varmt välkommen! 
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