Ryttarmeddelande Skritt Championatet 2016
Alla är hjärtligt välkomna till det tionde Skritt Championatet på Caprifolens Voltigeklubb. Här
kommer lite info inför helgen.
● Starttider
Lördagens tävling startar kl. 9 med invigning. De som tävlar i championatet, i svår
klass, gör grund och kur direkt efter varandra. Lätt klass skritt tävlar bara på lördagen
och har sin prisutdelning då.
Söndagens tävling startar kl. 9.30. Då gör de tävlade i championatet bara kurerna.
Därefter prisutdelning
● Uppklassning
Skritt championatet är för de som har tävlat skritt eller lätt klass galopp tidigare.
Om man tävlat högre får man 20% avdrag i slutpoängen.
De som tävlat SM i galopp 2015 får inte starta.
● Uppvisningsklass
Men det finns en uppvisningsklass för de som vill vara med.
Anmäl er till caprifolen
@gmail.com
och betala in 80kr på bg 5524 0063. Det är som
en clear round där rosett ingår i priset.
● Domare
Caroline Enlund Åström
Johanna Severin
Överdomare: Lena Lundqvist
● Adress
Stackarp 280
312 98 Våxtorp
● Nummerlappar
Finns att hämta i sekretariatet mot en deposition på 50 kr.
● Lunch  beställ senast tisdag före tävling
Lunch kan förbeställas och sätts in på bg 5524 0063 – märk betalning med luncher
och klubb. Skicka ett mail till cicci melin om ni vill beställa lunch cissimelin@msn.com
60kr/lunch
Lördagen  Wok
Söndag  Pasta och köttfärssås
● Invigning
Invigningen kommer att vara rolig att medverka i, med inmarch för alla voltigörer och
så kommer flaggan in för att hissas och det kommer att vara uppvisning. Så vi
rekommenderar även om man inte ska tävla förrän senare så är det en upplevelse att
få vara med på detta!
● Kamratfest
Lördag kl 18.00. Missa inte en fantastisk kväll med mat, lekar och att lära känna andra
voltigörer från andra klubbar.
100kr/pers anmäls till caprifolen
@gmail.com
och betalas på bg 5524 0063

● Ridhuset
Gå inte på läktaren när tävlande är på hästen, gå ut och in under in/ut springning.
Påminn era voltigörer om detta. På uppvärmningsvolten vill vi inte ha för många
människor, gå hellre upp på läktaren och titta.
● Träna
I danssalen ovanför stallet (gå upp för silvrig trappa) finns voltigebock och speglar.
Kommer att finnas bockar utanför ridhuset också.
● Håruppsättning
Kan fixas i danssalen ovanför stallet), eller på läktaren men spraya inte när någon är
på tävlingsbanan. Vi vill inte att hästar ska bli skrämda. I cafeterian kan man sitta men
man får spraya utanför.
● Betalning
All betalning sker vid anmälan på bg.
● Vaccinationsintyg häst
I sekreteriatet/speakertornet
● Se bifogad anläggningsskiss
● Voltigeskor
Säljs på tävlingsplatsen 220kr
● Boende
Finns i närheten:
Våxtorps naturcamping/stugby
www.naturcamping.com
043033129
● Prisutdelning
Det kommer vara ett visst antal placerade i varje klass, beroende på antal startande.
Övriga kommer att få likadana rosetter.
Rosett till voltigörer samt linförare för lagen. I individuell och par klass rosett till
placerade linförare.
● Hyra häst
Häst finns att hyra för 350kr/lag eller grupp av individuella/par. Det finns bara
ettbegränsat antal lag/grupper som kan hyra pga reglen i kompletteringen på TR att
en häst endast får ha fyra inspring på samma tävlingsdag.
● Uppstallning
Tävlingsboxar finns i Björbäcks RF i Våxtorp, ca 8 km från tävlingsplatsen.
Pris 600kr/dygn plus sågspån 75kr/bal. Kontkata Maria om ni vill hyra
● Kontakt
Vid frågor ring Maria 0735101640 eller Minna 0705822293

