PROPOSITION
för Varbergs Ridklubbs

KLUBBMÄSTERSKAP I DRESSYR 2014
på Kvarnagården Varberg, söndagen den 23 november 2014
Anmälan: Tävlingen är öppen för medlemmar som tävlar för VRK och inte ridit KM för
annan klubb under år 2014. Anmälan för privatryttare sker via mail till
dressyrvrk@gmail.com. Skriv: ryttarens namn + hästens namn + klass i anmälan. Anmälan
för ridskoleryttare (från nivå J3 och S3) via telefon eller direkt till någon på kontoret (ej mail,
ej telefonsvarare, ej sms). Rådgör med din ridlärare angående ridskoleponny/häst och klass.
Seniorer som rider ponny startar i ridhästklass.
Anmälningstiden startar måndag den 27:e oktober.
Anmälningstiden utgår måndag den 17:e november.
Efteranmälan och avanmälan: Efteranmälan sker i mån av plats, mot en extra avgift på
50 kr till och med torsdag den 20:a november innan klockan 18.00. Avanmälan sker senast
vid anmälningstidens utgång den 17:e november till dressyrvrk@gmail.com eller till
ridskolans kontor. Ekipage som lämnar återbud senare än detta eller uteblir, debiteras
anmälningsavgiften om inte veterinär- eller läkarintyg lämnas senast den 15:e december.
Avgift: Anmälningsavgiften för både privatryttare och ridskoleryttare betalas på plats till
sekretariatet. 120 kr per start. Hyra av ridskoleponny/häst 200 kr. Hästhyran för
ridskoleryttare betalas kontant till ridskolans kontor senast en vecka efter sitt
anmälningsdatum, om man ej betalt inom denna tid går platsen till någon annan. All hästhyra
ska vara betald innan tävlingsdagen.
Vaccinationsintyg: Vaccinationsintyg för privathästar visas i sekretariatet före urlastning.
Sekretariatet finns på andra våningen bredvid cafeterian.
Ryttarmeddelande och startlistor: Ryttarmeddelande och startlistor kommer att finnas på
Varbergs Ridklubbs hemsida http://www.laget.se/VarbergsRK/ den 20:a november efter
klockan 20.00, definitiva startlistor den 21:a november efter kl. 20.00.
Tävlingen: På Kvarnagården i Varberg och hålls i ridhus 20x40/20x56 m, framridning
inomhus.
Tidsprogram: Första start klockan 9.00. Ponnyklasserna först, därefter ridhästklasserna.
OBS! Fasta starttider. Max 40 starter under dagen, först till kvarn!
Klubbmästare för år 2014: Följande 4 klubbmästare i dressyr ska koras för år 2014:
•Ponny, ridskoleponny
•Ponny, privatponny
•Ridhäst, ridskolehäst
•Ridhäst, privathäst

Förutsatt att det är minst 3 startande i varje kategori, annars slås starten ihop med annan
lämplig kategori.
Klasser för ridskoleryttare: För ridskoleryttare sker anmälan till klass i samråd med din
ridlärare.
Ridskoleponny: LC:2 2008, LB:1 2006 och LA:1 2007.
Ridskolehäst: LC:2 2008, LB:2 2003 och LA:3 2013.
En start per ekipage.
Klasser för privatryttare: För privatryttare gäller anmälan lägst i den klass som du tävlat
med godkänt resultat, dvs 60%, under 2014, t.ex. har du ridit LB med godkänt resultat, 60%
under 2014, så bör man inte starta i lägre klass.
Privatponny: LC:2 2008, LB:1 2006, LA:1 2007, LA:P1 2004.
Privathäst: LC:2 2008, LB:2 2003, LA:3 2013, MsvC:1 2011, MsvB:2 2006, MsvB:4 2003,
MsvA:1 2003.
Privatryttare får starta fler hästar utom tävlan, förutom den klass du väljer att tävla KM i. I
mån av plats får privatryttare även starta förklass på den häst de väljer att tävla i KM. Om du
startar fler hästar ska du ange vilken start du önskar tävla KM med.
Prisutdelningar:
Prisutdelning och korande för ponny, sker efter att alla ponnyekipage har tävlat färdigt.
Prisutdelning och korande för ridhäst, sker efter att alla ridhästekipage har tävlat färdigt.
Medalj, rosett och plakett till de tre främst placerade i de 4 ovanstående kategorierna.
Dressyrdomare: Madeleine Hertinge.
Cafeteria: Cafeterian är öppen under tävlingsdagen!
Frågor: Förfrågningar sker för ridskoleryttare till din ridlärare eller till ridskolans kontor
0340-144 92 och för privatryttare till Kicki Westman via mail dressyrvrk@gmail.com eller
070-314 72 84.
Dressyrstaketbyggnad: Uppsättande av dressyrstaket klockan 17.30 lördag den 22:e
november.
Funktionärer: Samtliga anmälda deltagare kommer att få arbetsuppgifter före, under eller
efter tävlingen. Maila önskemål i din anmälan vad du kan tänka dig hjälpa till med. Det
kommer att upprättas en funktionärslista. Detta för att vi ska kunna genomföra vårt KM.
Välkommen in i gänget 

OBS! Vi ber er observera att Varbergs Ridklubb är en rökfri anläggning.
Rökning är endast tillåten utanför tävlingsområdet.

Varmt välkommen med din anmälan!
Varbergs Ridklubb och Varbergs Ridskola
Lycka till 

