ANMÄL ER FÖRENING TILL
FOLKSAM
HÄSTKUNSKAP CUP 2016
En heldag med hästkunskap i fokus, tävling och Clinic
för ungdomar 13-18 år

FOLKSAM Hästkunskap Cup är en tävling där man testar både praktiska och teoretiska
färdigheter, detta kommer i år genomföras på 3 orter i Sverige, Luleå, Strömsholm och
Växjö vi hoppas att ni har ett lag med under dagen, självklart är ni välkomna med fler lag
om ni vill det. Ni läsa mer och anmäl er via vår hemsida www.ridsport.se under fliken
ungdom.
Samtliga ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet hälsas välkomna till en FOLKSAM
Hästkunskap Cup. Tävlingen är en utmaning för dig som är mellan 13-18 år som vill testa dina
färdigheter inom hästkunskap. Anta utmaningen, är det du och din klubb som kan stoltsera med
att vara 2016 års bästa lag i Hästkunskap, ta chansen nu kanske det är just ni som går vidare
till den stora finalen som hålls i samband med Gothenburg Horse Show 25 februari 2017.
VEM FÅR VARA MED I LAGET?
Laget skall bestå av tre personer plus lagledare (lagledaren deltar ej i tävlingen).
I laget skall följande kategorier vara representerade:


Kat 1

född 2003-2002 (13-14 år)



Kat 2

född 2001-2000 (15-16 år)



Kat 3

född 1999-1998 (17-18 år)

En tävlande från varje ålderskategori ska utses, äldre får bytas mot yngre – men inte tvärtom.

VAD SKALL LAGET KUNNA?
Vad som är bra att plugga på både teoretiskt och praktiskt är följande ämnen: Hästkunskap, stalltjänst,
hästskötsel, utfodring, hästhantering, hälso- och sjukvård, allemansrätten mm.
Allt detta kan ni läsa om på Hästkunskapssajten samt i våra material som finns hos SISU Idrottsböcker.
Känner ni att ni inte hunnit med att plugga på så är det helt okej att komma med dem kunskaper ni redan
har och se dagen som en roliga inspirerande dag!

HUR SKER ANMÄLAN?
Klubben betalar in anmälningsavgiften 300:-/lag. Betalningen sker till SvRF´s BG.167-5115 ange
vilken klubb det gäller samt lag om ni har flera anmälda samt HK CUP.
Laget räknas som anmält när avgiften registrerats. Dessutom skall en anmälningsblankett skickas in där
klubbens namn, lagledarens namn och adress tydligt anges.
Läs mer och hitta på www.ridsport.se
VILL DU HA MER
INFORMATION?
Kontakta då
Matilda Wennström på tel.
0220-456 21

FINA PRISER!
Vinnarna i alla regioner får åka på final
till Gothenburg

matilda.wennstrom@ridsport.se

Hästkunskap Cup 2014 arrangeras i samarbete med Svenska
ridsportförbundets ungdomssektioner och vår huvudsponsor
FOLKSAM

