Namn

Blått kort PROV (Vid kryssfrågor kan mer än ett svar vara rätt)
1.Vilka arrangerar klubbtävlingar ?

2.Vilka arrangerar Ridskoletävling?
________________________________________________________________________________________

3.När betalar man en ridskoletävling?
När man anmäler
När man vet om man är frisk och vill vara med
Efter lottning
4. Hur anmäler man sig till klubbtävling respektive ridskoletävling?
Ridskoletävling_______________________________________________________________________
Klubbtävling_________________________________________________________________________

5.När är sista anmälningen till klubbtävling ?
Dagen före
En vecka före tävlingen
Tisdagen före kl. 18.00

6.När är lottning till klubbtävling och var ser man om man kommit med?
__________________________________________________________________________________

7.När är betalning till klubbtävling?
När man anmäler
När man vet om man är frisk och vill vara med
Efter lottning, senast torsdagen före tävlingen

8. Var finns startlistan på klubbtävling?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VÄND
9. Vem mockar hästen box/spilta ?

Förälder
Personalen/den som ordnar tävlingen
Ryttaren
Vem mockar framridningsbana och tävlingsbana?

10.Hur är det lämpligt din framridning för hopptävling ser ut
10 min skritt, 15-20 min trav lite galopp, 2-3 språng
5 min skritt 20 min trav och galopp, med mycket galopp. Gärna 6-10 språng om det går
20 min skritt , 5 min trav 5 min galopp ingen hoppning

11. Jag vill använda mitt eget träns- Vad gäller ?
Det är bara att använda om jag tycker det passar och är snyggare än hästens eget
Det är ok bara det är samma sorts bett och nosgrimma som hästen brukar ha
Det är bara ok om jag fått det godkänt av ridlärare i samband med ridlektion

12.Jag kommer på tävlingen och min häst har tappat sko – vad gäller ?
Det är som med egen häst, tråkigt men det blir ingen tävling
Jag låtsas som jag inget märkt och rider ändå
Jag berättar för tävlingsledaren som kan välja att kontakta ridlärare för att se om det finns någon annan häst jag
kan få rida

13.Jag flätar och sen rider annan ryttare efter mig vad gäller?
Jag tar ur dem innan nästa ryttare rider utan att prata med den andra ryttaren
Hästen kan ha dem kvar tills personal tar bort
Jag kommer överens med nästa ryttare om att den tar bort dem innan de åker hem

14. Hur vet jag i vilken riktning hindret ska hoppas på framridningen ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15. Du har första start på en klubbtävling, vad gäller när du ridit – kan du åka hem då? Eller vad ska du göra?
____________________________________________________________________________________________

