Kretstrening i sprang for Sør-Trøndelag Rytterkrets
Sør-Trøndelag Rytterkrets (STRyK) har gleden av å kunne invitere kvalifiserte og aktive konkurranseryttere
til å søke om plass på kretstrening i sprang. Rytterne må ha betalt medlemsavgiften og representere en
klubb i Sør-Trøndelag Rytterkrets.
Treningene vil avholdes på et eller flere av rideanleggene i kretsen i løpet av året. Vi vil publisere datoen så
snart vi har fått bekreftelse fra trener.
Kvalifiserte ekvipasjer må være stabil på sitt nivå.
Treningene deles inn etter følgende uttak:
1) Unghest (4-6 år): Hesten må ha erfaring + ries av erfaren rytter på min. LA-nivå
2)
3)
4)
5)

Ponni: LA/MB
Junior: LA

YR: LA+5
Senior: MB

Resultater, målsetting og planlegging for stevner fremover må legges ved søknaden. Ekvipasjen må
være stabil på gitt nivå.
Gruppeoppsett sendes kvalifiserte ryttere umiddelbart etter påmeldingsfristen.
Når: Treningstidene publiseres i egen gruppe på Facebook, der de som tas ut blir lagt til, så snart uttaket er
klart, og tidspunkt satt.
Trener: Mikael Kolind
Pris: Kr. 1200.- per helg.
Oppstalling: Avtales direkte med rideanlegg.
Søknad/eventuelle spørsmål sendes: sortrondelag.krets@rytter.no
Søknadsfrist: Uttak gjøres i begynnelsen av hvert år, med korrigering halvveis i sesongen. Bindende
påmelding. Søknader kan mottas til enhver tid, men dato for selve uttak publiseres på hjemmesiden til
STRyK.
STRyK vil foreta en fortløpende evaluering av kvalifiserte ekvipasjer og selvfølgelig sette krav til målsetting
og videre planlegging for både treningsopplegg og stevner fremover til den enkelte deltaker. Det er
ønskelig med tett dialog mellom kretstrener og fast trener i hverdagen.
Ved bekreftelse av plass betales kr. 1200.- til kontonr.: 4200.02.81233. Merk
innbetalingen med: Kretstrening sprang + navn på rytter & hest.
Påmelding er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er registrert hos oss. I motsatt fall går plassen til
nestemann på listen. Påmeldingsavgift refunderes kun mot veterinærattest/legeattest.
Med forbehold om endringer.
Mvh
Styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets

