PROPOSITION
Klubbtävling i Bruksgrenar – Rappestad Ridklubb
Söndag den 31 maj vid Rappestad Storgård, Rappestad.

Detta är en klubbtävling på ”gräsrotsnivå” – d.v.s. man får inte ha placering i LC eller
normalt tävla i högre klasser.
ALLA hästar oavsett ras, mankhöjd och stam är välkomna under förutsättning att man
har/löser medlemskap i RRK.
Inget krav på mätintyg, vaccinationsintyg, grönt kort eller ryttarlicens – men vi ser gärna
att hästen är vaccinerad och att någon ansvarig har grönt kort.
Öppen även för vuxen som vill hobbytävla sin ponny.

Särskilda bestämmelser
Grenar
Förmiddag: Hoppning Observera att ryttaren ska bära säkerhetsväst, se TR.
1. 10 och 20 cm med ledare
2. 10 och 20 cm medhjälpare på banan tillåtet (får inte springa med och visa vägen)
3. 30 cm t.o.m. LD (A=50cm, B=60cm, C=70cm, D=80cm och ridhäst=90cm) ska klara sig själva!
4. Handler 30 cm (utan ryttare). Handlern får inte springa framför och hoppa före hästen.
Vissa inslag av agility kan förekomma mellan hindren
Eftermiddag: Terräng trail.
5. Lätt riden med ledare, hinderhöjd max 20 cm och enklare ”agility liknande” hinder
6. Lätt riden med medhjälpare på banan, hinderhöjd max 20 cm och enklare ”agility liknande” hinder
7. Medel riden hinderhöjd max 40 cm och lite svårare ”agility liknande” hinder
8. Vuxen tömkörning
Vi förbehåller oss rätten att dela/slå ihop/omfördela mellan klasser utifrån hur startfältet ser ut med hänsyn till
kategorier, åldrar m.m. Ändringen meddelas i ryttarmeddelandet.

Starter
•
•

Ägaren avgör hur många starter hästen får göra – man bör dock tänka på att det kan vara påfrestande för en
ovan häst även med dessa klasser.
En häst får starta flera gånger i samma klass med olika ryttare/handler/tömförare.

Priser
•
•
•
•

Rosett och hederspris till alla placerade.
Till oplacerad barn utdelas även tröstrosett och tröstpris.
Rosett och hederspris tillfaller ryttare/handler/tömförare om inte annat överenskommits med hästägaren.
Clear Round rosett kan köpas för 25 kr av alla som inte placerat sig men gått felfritt i grundomgången samt
om man deltar i ”lägre klass” eller gör omstart utom tävlan.

Vi tar tacksamt emot hederspriser och sponsring! Stort som smått, nytt eller bättre begagnat, till hel klass eller
enstaka, allt är av intresse. Bidragsgivare omnämns i startlista/program och av speaker under tävlingen och vid
prisutdelning. Hör av dig i god tid till någon av kontaktpersonerna.

Servering
Enkel servering finns på tävlingsplatsen.

Anmälan
•
•
•
•
•
•
•

•

Anmälningsavgift: 60 kr/start Observera att alla avgifter betalas på plats och att anmälan är bindande.
Anmälan öppnar 5 maj kl. 18:00.
Anmälningstiden utgår 20 maj kl. 18:00.
Efteranmälan kan göras i mån av plats till en extra avgift av 40 kr.
Anmälan ska helst göras via Internet i Tävlingsdatabasen TDB via länken
http://tdb.ridsport.se/clubs/314/meetings/2261 Vid problem maila/ring kontaktperson.
Skriftligt återtagande av anmälan ska vara gjord senast 23 maj till kontaktperson för avgiftsbefrielse.
Avanmälan (strykning) ska vara gjord senast 30 min före 1:a start i klassen. Anmälningsavgiften ska då
betalas enligt anvisningar.
Anmält ekipage som ej kommer till start (utan att ha avanmält sig) debiteras en avgift på 100 kr om ej giltigt
veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas. Intyg ska vara kontaktpersonen tillhanda senast 17 juni för att
avgiftsbefrias.
Tvingas vi fakturera tillkommer en faktureringsavgift om 40 kr och ytterligare 40 kr per påminnelse.

OBS! Ryttarmeddelandet (senast 26 maj) och startlistor (senast 30 maj) kommer endast att publiceras på
• klubbens hemsida www.rappestad-rk.nu
• samt shettismammornas hemsida www.nogg.se/shettismammorna
Om Du inte har tillgång till Internet ange det tydligt på din anmälan.

Övernattning och uppstallning
Ingen uppstallning eller övernattning kan erbjudas.

Kontaktpersoner:
Jessica Almgren
Johan Bergströms väg 7
590 47 VIKINGSTAD
013-13 48 08 eller 070-793 28 15
jessica@rappestad-rk.nu
Gisela Bond
013-822 60 eller 0708-55 50 20
Tveka inte att höra av dig om något är otydligt eller du har frågor och funderingar.

Allt deltagande sker på egen risk. RRK ansvarar ej för de olyckshändelser som
ev. kan drabba häst eller deltagare, ej heller skada på eller förlust av egendom.
Med förhoppning om en trevlig tävlingsdag hälsas Ni välkomna till
Rappestad Ridklubbs Brukskommitté vid Nedre Fågelberg, Rappestad

