Ridborgarmärkestagning
På Karlstads Ridklubb
Lördag 14 september kl. 13.00 - 17.00
Är det kö kvar kl.17.00 fortsätter vi tills alla i kön har fått ta sitt märke.
Märket kostar 40 kr.

Du får ett märke som visar på din ridkunskap och klubben kan vara med och tävla
om fina priser. Den klubb som tagit flest märken vinner ett fint pris! Du behöver inte
vara medlem utan syskon, kompisar, föräldrar med flera kan också ta märket. Det
finns två olika program och på så sätt har ryttare på alla nivåer möjlighet att delta. I
det långa programmet ingår skritt, trav och galopp och det korta programmet väljer
ryttaren gångart, det går alltså t.ex. att bara rida i skritt och man får ha en ledare
med sig.
Här är priserna som kommer att komma ALLA medlemmar till godo och är skäl
nog att ta upp ridborgarjakten:
Finalpris -Till finalen räknas hela året.
Hinderpaket till ett värde av cirka 25 000 kronor

Förstapriset delas ut på Friends Arena under Sweden International Horse Show.

Långt program:
Rid ett halvt varv i skritt. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv.
Ett halvt varv i skritt.
Börja trava. Trava två varv, omväxlande nedsittning och lättridning.
Vänd över ridbanan i trav och byt varv. Rid två varv i trav
omväxlande nedsittning och lättridning.
Fatta galopp, rid två varv i galopp. Vänd över ridbanan i galopp eller
trav. Byt varv, fatta ny galopp och rid två varv i galopp.

Kort program
Ryttaren rider i valfri gångart i 200 meter (1,5 varv i 20x40 ridhus).
Ryttaren väljer själv, utefter förutsättningar och efter
märkeskontrollantens råd, om hon/han vill rida i enbart skritt eller
även vill trava och galoppera.
Regler:
• Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får
genomföra märkestagning för Ridborgarmärket.
• Ryttare som är medlem i en förening ansluten till Svenska
Ridsportförbundet och vill ta Ridborgarmärket ska rida upp för märket i
sin egen medlemsförening. Är ryttaren medlem i flera föreningar
anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan hon/han ta märket i de
föreningar som hon/han är medlem i.
• Även ryttare som inte är medlem i någon förening får ta
Ridborgarmärket, till exempel föräldrar, syskon, kompisar, politiker
med flera.
• Antalet redovisade märken måste stämma överens med antalet köpta
märken.
• Om uppgifter saknas eller inte är fullständiga i protokollet för den som
tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.
• Hästen kan ha en ledare under provet. Det enda kravet är att ledtygel
används och att ledaren går vid hästens bog. Ledaren ska hålla längst
ut på ledtygeln så att ryttaren rider själv i största möjliga mån.

