Att tävla för Vuollerims Ridklubb
Krav som måste uppfyllas för att kunna tävla för Vuollerims Ridklubb
•

Gällande medlemskort i Vuollerims RK (förnyas årligen)

•

Gröntkort innehas av ryttare eller medföljande förälder/funktionär

•

Ryttarlicens (förnyas årligen)

Inom Vuollerims RK har vi en tävlingspolicy som lyder enligt följande:
•
•
•
•
•

Att alltid i med och motgång uppträda trevligt mot motståndare, klubbkamrater,
funktionärer, föräldrar och publik på tävlingsplatserna.
Att alltid sträva efter att rida väl. Alltid sätta hästen/arna i första rummet och behandla
dem med största omsorg och respekt.
Att sträva efter säker hästhållning/hantering både vid sidan av och på hästen.
Att alltid stötta klubbkamraterna på tävling, träning och i andra sammanhang.
Att som tävlingsryttare ställa upp och hjälpa till vid tävlingar anordnade av klubben.

När ryttarlicens löses för Vuollerims Ridklubb gäller att tävlingsryttaren följer policyn och är
en god representant för ridklubben.

För ryttare som tävlar klubbhäst gäller även:
•
•
•
•
•
•
•

Att grönt kort tages tillsammans med en målsman.
Vuollerims RK prioriterar utbildning, tävlande med klubbens hästar planeras utifrån
terminsschema och verksamhetsplan.
Att all tävlingsverksamhet sker i samråd med tävlingsansvariga.
Att hästens bästa går i första hand, vad gäller antal tävlingar och vilka klasser som
rids.
Att annan utrustning än ordinarie skall först godkännas av tävlingsansvariga.
Att man deltar vid de träningstillfällen som anordnas på ridklubben, och visar intresse
för att ha hästen i tävlingskondition.
Att minderåriga tävlanden ska åtföljas av målsman.

Gällande dig som målsman till minderårig:
Vi vill att du som målsman medföljer på dom tävlingar som ditt barn avser tävla på. För att
våra hästar ska resa och tävla tryggt så vill vi att ni tar ridsportsförbundets gröna kort när
tillfälle hålles på ridklubben. Där går lastning uppförande och säkerhet på tävlingsplats
igenom och även hur en tävlingsdag går till. Det ger stora kunskaper i de regler som finns i
tävlingsreglementet och på en tävlingsplats.
Vi vill att ni ska finnas med för att stötta barnen under dagen och om det händer någonting
vill vi att ni ska finnas på plats. Tillsammans med övriga tävlande komma överens om
transportering av hästar.

Frågor rörande tävling besvaras av tävlingsansvariga:
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