Invitasjon til klubbmesterskap
3.-4.mai 2014"

!

Isafold islandshestforening inviterer til klubbmesterskap på Sviland.
Uttakningen lørdag er åpen for alle medlemmer av NIHF, mens finalene søndag er bare for Isafolds
medlemmer siden det er klubbmesterskap. Dommerne er: Iren Haugan, Cecilie Clausen Kolnes og Hilde
Karin Skogly (Hilka).

Disipliner:
Junior 13-16år: T1, V1, F1, T2, T7, V5
Ungrytter 16-21 år: T1, V1, F1, T2
Senior: fra 16 år: T1, V1, F1, T2
For alle klasser: P2 - Speedpass
Fritidsklasse: T7, V5 - Barfothester kan ha boots, ikke kvalifiserende.
Rekrutt: under 10 år: T8 på speakers kommando
Forklaring:
T8 - På speakers kommando, rir to eller tre på banen samtidig. Fritt valgt tempo tølt, bytt hånd,
fritt valgt tempo tølt.
T7 - På speakers kommando, rir to eller tre på banen samtidig, Sakte tølt, bytt hånd, Fritt valgt tempo tølt.
V5 – På speakers kommando, rir to på banen samtidig, sakte tølt, arbeid til middel tempo trav, middel tempo
skritt, arbeid til middel tempo galopp, hurtig tempo tølt.

!

For alle klasser: Det må være minst 5 påmeldte for å opprette en klasse, og minst 3 startende for at klassen
skal gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser hvis nødvendig.
Husk HESTEPASS med gyldig vaksinasjon og egenerklæring! (Veterinærattest ikke eldre
enn 7 dager) NB! Hestepass og egenerklæring skal vises før hesten tas av transporten.
Stevneleder er Ine Hegdal mob. 48135678

!

Premiering:
Klubbmester utnevnes i klassene junior, ungrytter, senior + kombinasjonsvinner etter uttakning av
resultatene i V1+T1/T2 eller F1+T1/T2+P2.
Priser:
Påmelding kr. 200,-. Pr. disiplin kr. 150,-. Rekruttklasse for barn kr 100,- for alt.

!

Påmelding:
Påmelding er bindende til: evav@rogfk.no
Oppgi om du er junior/ungrytter eller senior, hest, disiplin og hvilken klubb du er medlem i.

Det blir
kiosk med
forskjellig
utvalg!

Betaling til:
Konto nr. 3290 35 01374. Oppgi hest og disipliner.
Husk at påmelding først er gyldig når betaling er mottatt. Betalingsfrist er samme frist som
påmeldingsfrist dvs. 26. april. Refusjon av stevneavgifter kun mot fremvisning av lege/veterinærattest.
Obligatorisk dugnad for de som deltar på stevnet. Oppgi mobilnr. ved påmelding.

