Dís och Eyvinur
Klubbmästerskap 2017
+

RYTTARBREV
Söndag 27 augusti, Ensta ovalbana, Grödinge
Välkommen till Ensta ovalbana och Dís och Eyvinur Klubbmästerskap.
Tävlingsområdet:
För att hitta till Ensta ovalbana, se vägbeskrivning på stallzelus.se.
Anläggningsansvarig: Sofie Sjödin, telefon 073-667 79 55
Parkering och ryttarförsäkran:
Genväg till ryttarförsäkran hittar du tillsammans med ryttarens checklista
på SIFs hemsida:

http://www.icelandichorse.se/tavling/atttavla/Ryttarenschecklista/
Ryttarförsäkran lämnas till funktionär vid infarten till tävlingsområdet, kom
gärna förberedd. (Ej tillåtet att lasta ur innan du lämnat ryttarförsäkran)
Parkering sker på anvisad plats av funktionär och/eller skyltar.
Incheckning och ryttarservice:
Sker vid ryttarservice som ligger vid ovalbanan mellan 07.30-08.45 (lämna
företräde till dem med tidig start). Till incheckningen ska du ha med dig
hästens pass, vaccinationsintyg och ryttarlicens.

Incheckning digitalt:
För att underlätta för alla vid tävlingsdagens start ser vi gärna att ni checkar
in digitalt. Skicka ett foto eller kopia på hästens pass, hela
vaccinationsintyget och ryttarlicensen till aasa.karlberg@gmail.com senast
den 24 augusti. Efter att du fått handlingarna granskade och godkända, så
behöver du bara meddela incheckningen att du är på plats.
(originalhandlingar ska dock finnas med under hela tävlingen)
Ryttarförsäkran lämnas i original på plats på morgonen.
Veterinärbesiktning:
Ingen veterinärbesiktning på denna tävling. Det innebär att juniorer inte
kan kvala från denna tävling. (Resultatet kan räknas med till DM)
Boxar och hagar:
Hage byggs på anvisad plats, om du inte köpt via icesale, går det bra att
köpa för 50 kronor/häst i incheckningen. Medtag eget hagmaterial.
Betalning görs kontant eller till swish nr 123 379 44 50.
Enstaka boxar kan finnas, ta kontakt med Sofie på stall Zelus, direkt telefon
073-667 79 55.
Ryttarmöte:
Ryttarmöte hålls kl 08.30 på ovalbanan då bland annat ryttarrepresentant
ska utses och vi står till förfogande för frågor.
Domarmöte:
Domarmöte hålls kl 08.45 vid ovalbanan.
Ovalbanan:
Det är tillåtet att leda hästen på ovalbanan fram till kl 08.45. Renoveringar
är gjorda, så den ser kanske lite annorlunda ut mot när du var på Ensta
senast.
Program:
Förmiddag:
T6
T8
T5
T3
T4
V2
Kort paus
V5
F2
Lunch

Eftermiddag:
B-final T8
B-final V5
KÅRA MÄSTARNA
A-final T8
A-final V2
A-final V5
A-final F2

Vid lunchen sker prisutdelning i T4, T5, T6 och till ungdomar om de inte
kommer till final in någon/några av de övriga grenarna.
Första start/program:
Första start sker klockan 09.00 sedan löpande enligt de startlistor som är
anslagna vid collectingring. Du håller själv reda på din starttid och var
uppmärksam på ändringar. Resultat anslås också på tavlan vid
collectingring.
Ungdomsklasser:
Ungdomar (både YR och J) och vuxna rider tillsammans. Placering görs dock
separat mellan ungdomar och vuxna.
Collectingring:
Är i direkt anslutning till ovalbanan.
Ryttare som är på tur att rida ska komma till collectingring vid utrop, det
viktigt att du är på plats när det är din tur. Ryttare som inte kommit till
collectingring efter tre utrop stryks från grenen.
Domare:
Ylva Hagander, Mia Johansson och Kristina Pettersson.
Domarkommentarer:
Kommer finnas i ryttarservice, en stund efter avslutad uttagning, inga
kommentarer ges under finalridning.
Strykning:
Strykning görs skriftligt i ryttarservice eller per SMS till 076-244 54 42
(uppge ditt och nästens namn och vad du vill stryka dig ifrån) Tänk på att
göra det så fort som möjligt, särskilt när det gäller till final så nästa på tur
får möjlighet att rida final.
Finaler:
Det krävs minst 8 deltagare i uttagningen för att det ska bli final, och för Bfinal krävs minst 15 deltagare per gren. I de grenar som det ej blir B-final i
går de 6 bästa ekipagen till A-final. Färre än 8 deltagare sker prisutdelning
direkt vid uttagningen.
Klubbmästare:
Klubbmästare koras på uttagningspoängen.
En klubbmästare UNGDOM utses i varje klubb, på den högsta
uttagningspoängen.
En klubbmästare senior 4-gång och senior 5-gång utses i respektive
klubbmästare koras. (uttagningspoäng från en 4, eller 5-gångsgren och från
en töltgren krävs) Prisutdelning på eftermiddagen (gärna till häst)

Reglemente:
Vi följer FIPO och svenska tillägget.
Då det är många som är i början i sina tävlingskarriärer så påminner vi lite
extra om att hålla koll på sin utrustning, det är så onödigt och tråkigt att
behöva diska någon som ex. har för tunga boots. All information om vårt
reglemente finns på Sifs hemsida http://www.icelandichorse.se/tavling/tavlingsregler/
Musik:
Det kommer inte att finnas möjlighet att önska musik denna tävling.
Kafeteria/fik:
Fiket håller öppet hela dagen.
Lunch:
Det kommer att finnas lunch att köpa vid lunchtid. Betalning görs kontant
eller till swish nr 123 379 44 50.
Stolar/sittplatser:
Det finns ont om stolar/sittplatser både vid ovalbanan och vid lunchen,
medtag därför gärna egen stol.
Marknadsgata:
Marknadsgata kommer finnas vid ”eventområdet” med försäljning av
utställare och sponsorer.
Vill du ställa ut/sponsra eller kanske tipsa om någon som vill, kontakta
Anna (anna@mokkur.com)
Facebook och Instagram
Använd gärna #KMStif2017på Instagram och gilla distriktets facebook sida
”Stockholms Islandshästförbund”
Information om tävlingen kommer finnas på den respektive klubbs hemsida
och facebooksidan.
Frågor eller funderingar:
Sekretariatet: Åsa Karlberg asa@mokkur.com eller 076-244 54 42
Tävlingsledare: Marie Skogsberg 070-695 12 22

VÄLKOMNA!

