ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA
__________________________________________________________________________________________

Inviterer til

Klubbmesterskap 15.-17.april 2016
Momarken Travbane, Mysen.
Hekla inviterer som vanlig til vårt hyggelige klubbmesterskap. Benytt sjansen til å treffe
andre hestevenner, få testet formen før sesongen og konkurrere i hyggelige omgivelser
med andre Heklamedlemmer. Vi prøver å få til 5 dommere på banen også i år!
Det inviteres til følgende disipliner:
A klasse Junior/Ungrytter/Senior: V1, T1, T2, F1
B klasse Junior/Ungrytter/Senior:; V2, T3, F2, T4 Oppgi hånd
Fritidsklasser
Junior/Ungrytter / Senior:;
V5, T7 Oppgi hånd
Barneklasse:
V5, T7 Oppgi hånd
For alle (en klasse):
PP1, P2
Rekruttklasse: barn under 11 år kan låne hest av en annen deltakende
rytter.
For å delta i sportsklasse A må ekvipasjen ha oppnådd minimum B
kvalifiseringskrav. Kvalifiseringen følger ekvipasjen og ikke rytter
alene. Ekvipasjer som ikke har oppnådd kvalifiserende resultat må ri B
klasse for å kunne kvalifisere seg. Ekvipasjer som ikke har oppnådd
kvalifiseringskrav kan dermed starte B klasse.
A klassen rir sitt program en og en. B og Fritidsklassen rir i grupper
med inntil 3 og 3 på speakers kommando. Oppgi derfor hvilken hånd
du ønsker å ri på ved påmelding. Det er ingen mulighet til å endre
hånd ved stevnestart. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen
klasser ved få påmeldte. Det blir i utgangspunktet kun arrangert Bfinaler i klasser med mer enn 15 startende. De beste i hver klasse
premieres. Alle får deltakersløyfer. Gjestemedlemmer i Hekla er
velkommen til å starte, og kan ri finaler, men kan ikke bli kåret til
klubbmester.

Praktisk informasjon:

Det kåres en klubbmester i hver aldersklasse utenom barneklassen
(junior, ungrytter og senior). Det er kun uttakningsresultatene som
teller. Stevnet arrangeres etter FIPO, med unntak av at det er lov å ha
4 vinterbrodder i hver sko.

Hestene får høy, men du må ha
med kraftfôr selv. Fôret må
oppbevares slik at hestene ikke
kan få tak i det dersom de
kommer seg løs! Husk vannbøtte!

Påmelding og innbetaling på:

Sporti.no
Påmeldingsfrist er 1.april Tidskjema, startlister, endringer
og annen informasjon finnes på hekla.no eller på Hekla sin
Facebookside

Innsjekking: Fredag 15.april
16-18,andre tider etter avtale.
Start: Stevnestart er fredag
15.april kl. 18.00

Pris kr. 900,- inkl. påmelding,
start i valgfritt antall disipliner og
oppstalling i boks.
Barn som er medlem av Hekla
kr 500,- totalt
Ved to hester i samme boks er
prisen kr.700 pr hest.
Ikke rengjort boks etterfaktureres
kr. 500,-.
Gyldig vaksinasjonsattest og
vetrinærattest/egenerklæring
fremvises ved innsjekking.

Stevneleder : Caroline
Jacobowitz,;
telefon 48241573
carolinejacobowitz@gmail.com
Sekretariat: Ragnhild E.
Pettersen, 98234658, ragnhpe@online.no

HEKLA ISLANDSHESTFORENING ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
TIL MOMARKEN!

