TÄVLA FÖR SÄFVA RIDKLUBB!
Säfva ridklubb vill utveckla tävlingsverksamheten och skapa framgång genom bredd.
Vi erbjuder de som tävlar på lokal nivå eller högre för Säfva ridklubb:




rabatt med 20 % på anmälningsavgiften på Säfva ridklubbs klubbtävlingar
möjlighet att låna vita klubbschabrak i samband med lagtävlingar
sponsring med 50% av tävlingslicensen för alla ryttare som representerar Säfva ridklubb på
minst sex tävlingar under ett kalenderår på lägst lokal nivå.

För att tävla för Säfva ridklubb så är kravet att du:





löst medlemskap i Säfva Ridklubb.
under året ställer upp som funktionär på minst en av de lokala tävlingar som klubben
anordnar. För klubbtävlingar så gäller att varje tävlande i den aktuella tävlingen ska
ställa upp med en funktionär.
representerar klubben på ett positivt sätt genom att uppträda trevligt och sportsligt mot
hästar, ryttare, arrangörer, funktionärer och övriga medhjälpare och publik på
tävlingsplatsen.

Är du intresserad av att rida i lag?







Vi försöker ha ett eller flera lag i dressyr och hoppning på såväl storhäst som ponny. Alla är
välkomna förutsatt att ryttaren och hästen är mogen och har ridit på den aktuella nivån på
tävling innan serien startar. Div III rids under vårterminen (ponny- och hästhoppning) och
går i LC (hoppning) och LB:1 (ponny) och LB:3 (häst).
Vår policy för uttagning av lag är att försöka låta så många som möjligt få vara med i lagen
och att alla ska veta i förväg vilka som ska delta i laget den aktuella omgången. Detta för att
lagmedlemmarna ska kunna känna sig trygga på tävlingsplatsen och inte behöva konkurrera
mot varandra i förklassen om en plats i laget.
Säfva RK står för kostnaden att anmäla lagen. Ryttaren står för kostnaden för start i
förklassen och övriga omkostnader i samband med tävlingen.
Om önskemål finns från lagmedlemmarna så kan extra programridningar och
Banhoppningsträningar ordnas inför starten av serien.

För mer information kontakta tavling@safvark.se

