PAY AND JUMP 17/3

17/3 bjuder Compass Sportryttarklubbs
Ungdomssektion in till Pay and Jump på Stall Compass.
Anmälan: Sker via Web-formuläret (elever på
verksamhetens hästar anmäler intresse till
sofie.johansson@stallcompass.se). Kategori anges
eftersom att det kommer vara kombination från 100cm och
uppåt. Sista anmälningsdagen är 11/3, efteranmälan kan
göras för en ytterligare kostnad av 100kr. Avanmälan sker
senast 16/3 på mail till csrkusek@hotmail.com, annars
betalas startavgiften ändå.
Startanmälan: Betalaning av startavgiften om 150kr och
vaccinationsintyg visas upp innan urlastning i kafeterian.
Betalas med Swish, kort eller kontant (helst jämna pengar).
Kostnad: 150kr per start. OBS! För elever på
verksamhetens hästar tillkommer en ytterligare kostnad för
hästhyra.
Tävlingsbana: Tävlingen kommer att ske inomhus i ridhus
60x22 med fibersand, och framhoppning på ridbana 20x60
med grusblandning eller om vädret tillåter ridbana 45x50
fibersand.
Klädsel och utrustning: Ryttaren behöver inte ha
tävlingsklädsel men gällande hästen och ryttarens utrustning
följer vi Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglament
(TR).
Startlista: Publiceras på csrk.se senast 14/3.
Vid frågor kontakta csrkusek@hotmail.com.

Drömponnyn!
Compass Sportryttarklubb startar ett nytt
tävlingskoncept -”Drömponnyn”. Målet är att köpa in
en riktig drömponny till ridskolan som alla våra elever
ska få glädje av!
Från och med nu kommer en stor del av intäkter från
tävlingar och aktiviteter som kommer in till klubben att
gå till projektet.
Målet är att samla in 150 000 kronor! I samband med
vår nya satsning byter vi därför namn på våra tävlingar
från ”Hopp mot cancer” till ”Drömponnyn”. CSRK
kommer även i fortsättningen att bidra till Ung Cancer,
även om vi nu byter namn på våra kommande
tävlingar.
Under de senaste fyra åren har Compass
Sportryttarklubb framgångsrikt arrangerat tävlingar där
en stor del av intäkterna gått till Ung Cancer. Klubben
var även delaktig i framtagandet av ett speciellt hinder
för ändamålet. Hindret har nu sålt till 52 stycken
ridklubbar, innebärande 520 000 SEK till Ung Cancer.

