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Anmälan och frågor via mail tavling@munkedalsridklubb.se
Vill du starta en ridskolehäst anmäler du dig till din ridlärare.

Kostnader
Knattehoppning
Clear Round
KM
Hästhyra (ej FV)

Max antalet starter per ekipage är
2st. Max antal starter per ponny/
häst är 3st.

60 kr/start
100 kr/start
120kr/start
50 kr/häst

lördag 2 november - med Klubbmästerskap

För att anmälan ska vara giltig måste en medhjälpare anges,
som kan vara funktionär under ett par timmar under tävlingsdagen.
För mer info och regler kring klubbtävlingarna, läs på
www.munkedalsridklubb.se/tavlingar

Vi startar dagen klockan 10:00 med Knattehoppning.
Gemensam prisutdelning efter 50cm är klar.
Därefter Clear Round,rosett delas ut vid felfri ritt.
Klubbmästerskapet går sist på dagen i LD/0.90m.

Anmälningstiden utgår onsdagen den 23 oktober kl 18:00 och efteranmälningar tas
emot mot i mån av plats mot en extra avgift på 50kr/klass.

Tävlingsansvariga
Caroline Rönnberg 070-2035305, Micaela
Rauner, Camilla Palm & Katarina Johansson.

Stildomare
för dagen är Isabelle Karlsson,
som startade sin karriär i Munkedals
Ridklubb. Hon har sedan dess vunnit
flertalet SM och Nordiska Mästerskap
och har även deltagit i Globen och
Scandinavium på ponny och som junior
på stor häst.

Queens Ridsport
är ridsportsbutiken på Munkeland som
har allt det senaste från de kända varu-
märkena Kingsland och John Whitaker.
Queens Ridsport sponsrar alla MRKs
klubbmästare i hoppning med present-
kort i deras butik eller onlineshopping.

Queens Ridsport presenterar 2013 års

Klubbmästerskap  i hoppning 2013
presenteras av Queens Ridsport!

Mer info och regler om KM:et finns på
hemsidan www.munkedalsridklubb.se

Pris för bästa utklädnad kommer att delas ut
under dagen, så plocka fram Häxkostymen eller
Scream-masken och tävla om maskeradpriset!

Knattehoppning 10-50cm

Clear Round 60-110cm (max LB
ponny).

KM-klass med Stilbedömning.
LD för ponny - 90cm för häst.

Medlemsskap
För att delta på klubbtävlingen måste du
vara medlem i MRK. Medlemsskap går att
lösa på plats. Välkomna!


