KLUBBMÄSTERSKAP I DRESSYR 18/10 -09
START: KL 10.00
KOSTNAD: STARTAVGIFT: 70 KR
HÄSTHYRA: 50 KR
DOMARE: Christina Hansen
Programmen hittar du bl a på www.stallbacken.com
Antalet totala starter i klass 2 – 4 under dagen är 40
stycken, de kommer att lottas mellan de anmälda.
För att få vara med på ridskolehäst krävs att du är inskriven i lektionsgrupp
och att du pratar med Marianne eller Catta innan om vilken häst som kan vara
lämplig.
KM för lektionsryttare rids i LC:1
KM för privatryttare rids i LB:1
För de som inte rider KM gäller clearround så de ekipage som får minst 50 %
erhåller clearround rosett.
Samtliga deltagare får vara beredda på att bli tilldelade en syssla, vem som
ska göra vad kommer att stå på startlistan.
SISTA ANMÄLNINGSDAG SÖNDAG 11/10
Anmälan görs på anslagstavlan i servicedelen eller via mail till
tavling@frk.se Skriv med Namn, telefon, häst/ponny och klasser.
Ekipage som ej avanmält sig senast 16 Oktober kl.18.00 skall utan anmodan
inbetala startavgiften 70 kr och om du skulle hyrt häst även hästhyra 50:- då
någon annan kanske fått avstå då du inte avanmält i tid. Avanmälan görs via
mail till tavling@frk.se eller via sms till 0736-211220
Gällande vaccinationsintyg för privathästar uppvisas i sekretariatet före
urlastning. Gäller även de som rider hit och uppvisas innan anläggningen
beträds.
Preliminära startlistor kommer att finnas på FRK:s hemsida www.frk.se
senast from lördag 17/10 efter kl.18.00.
Information mm gällande lektionshästarna: Marianne Göthberg 0528-22122
eller 0736-211220

KLASSER:
Klass 1: LC:1 (2008) för seniorer som normalt inte tävlar
(40+,som ej löst licens under 2009)
Klass 2: LC:1 (2008) KM för lektionsryttare samt clearround för privatryttare.
Klass 3: LB: 1 (2006) KM för privatryttare
Klass 4: LA:1 (2007) Clearround

Klädsel: Hel och ren!
Ridbyxor, gärna klubb-tröja eller jacka, samt ridstövlar eller jodphursskor och
stövelskaft eller enfärgade shortchaps utan fransar.
Juniorer får ej bära sporrar längre än 15mm.
Spö får användas vid framridning, men ej i själva tävlingen.
Se TR för fler regler.

VÄLKOMMEN!

