Detta gäller vid tävling Travskolans ponnyer
Att få tävla Travskolans ponnyer är en stor förmån för dig som Travskolan erbjuder.
Det riktar sig till elever som går på Travskolan i tävlingskurserna.
Du anmäler att du är intresserad av att köra till utbildningsansvarig minst 5 dagar innan
anmälan går ut (man hittar anmälningsdatumet i tävlingskalendern på svensk travsport.)
Inga efteranmälningar tas emot och man anmäler för varje heldag. Insprängda lopp får du
köra emot att du hjälper till med aktiviteter på aktuell dag så som dubbelsulky och
ponnykörning. Du kan lämna önskemål om vilken häst du vill tävla men inte säkert att det
alltid blir den hästen. Vi försöker variera häst du tävlar. På heldagar går alltid de kuskarna
som inte har egen häst först och om det finns hästar över frågas de som har egen häst och
går i tävlingskurs.

För att få tävla finns en del krav som vi ställer.
* Du skall gå kurs på Travskolan, vårterminen räknas jan-juni in, höstterminen juli-nov.
* Du ska vara delaktig i morgonarbetet av Travskolans stall och hästar på tävlingsdagen.
Utsläpp, mockning och förberedelser innan du börjar med hästen.
* Dagen före tävlingen ska hästens utrustning smörjas, detta görs upp med ledare och
eventuellt den du delar hästen med. Du skall göra iordning hästen utrustning efter
tävlingen samt lägga tillbaka allt snyggt på sin plats.
*Det kostar 150kr/lopp man lånar häst av travskolan. (Gratis för hästskötarna). Är
tävlingen på bortaplan tillkommer även boxavgift 50kr. (Det kommer till startavgift på
40kr/kat b). (ingen kostnad på insprängda).
* Om tävlingen är på bortaplan är alltid en ledare med men tävlande barns föräldrar ska
frakta hästen till tävlingsplatsen i samråd med ledaren.
* Hederspriserna som prispengarna tillfaller hästen. Pokal och rosett tillfaller kusken.
* Du skall följa reglementet, och visa dig som en bra ambassadör för Travskolan.
Travskolans regler om hantering av hästar gäller även på tävlingsplatsen och du gör
tillsammans med din ledare upp värmningsrutiner osv.
* Vi kräver att du visa hänsyn mot hästen, dina kompisar och till dina föräldrar både innan
och på tävlingsplatsen. Vi åker iväg för att ALLA ska ha roligt.

