ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA
i samarbeid med
Norsk Islandshestforening

__________________________________________________________________________________________

Inviterer til

Barnestevne under NM 7.-10 juli 2016
Momarken Travbane, Mysen.
Hekla og NIHF arrangerer barnestevne i fellesskap på Hekla sin flotte bane på Momarken.
Her er det gode fasiliteter for et godt mesterskap. Et fantastisk dommerteam, god bane,
flotte oppvarmingsmuligheter vil bidra til et hyggelig og godt barnestevne!
Som et rekrutteringstiltak ønsker Hekla og NIHF å invitere EN
barnerytter fra hvert lokallag til å delta på årets NM.
Aldersgruppe, 11-13 år. Det vil være gratis for barnet å delta, dvs.
ingen påmeldingsavgift eller oppstallingskostnader, men egen reise og
overnatting må rytteren dekke selv. Hvert barn vil få utdelt sin egen
fadder under NM som vil være en fra NIHFs elitelag. Fadderen skal
kunne svare på spørsmål, hjelpe til litt på oppvarming osv. (men
selvfølgelig ingen 24 timers service).
Det inviteres til klassene: Gangarter V.5 og Tølt T.7
Vi håper dette tilbudet vil være stas og moro for barn å være med på
og vi håper lokallagene vil bidra til å få denne informasjonen ut til sine
medlemmer. Tanken er at det enkelte lokallag selv bestemmer hvilket
barn som skal delta fra deres klubb og at man har dette for øyet i
sesongen i forkant. For eksempel kan man lage sin egen kvalifisering,
stevne, tegnekonkurranse, etc.
Frist for påmelding av ekvipasje settes til 10.juni. Påmelding på
Sporti.dk
Det vil bli satt opp en venteliste dersom en klubb for eksempel vil sette
opp en reserve. Evt. spørsmål kan sendes til
carolinejacobowitz@gmail.com

Overnatting:
Camping på Momarken Travbane. Plass bestilles på Sporti ved
påmelding: Tilgang til dusj, toalett og strøm. Pris kr. 700.- m/strøm
Camping kan bookes fra tirsdag 05.07-16 Tidligere dato må avtales
med Stine Voldhuset Mob: 92862162 epost: stine_v23@hotmail.com
Husk å oppgi ankomstdato og avreisedato.
Rytterfest på lørdag kveld: kr 350,- Rytterfest bestilles på Sporti.

Praktisk informasjon:
Innsjekking: Onsdag 6.juli kl.
10.00-14.00 og 18.00-20.00.
Andre tider kun etter avtale. Det er
mulig med oppstalling tirsdag 5.juli
etter nærmere avtale, pris 300
ekstra pr natt.
Stevnestart er torsdag 7.juli 09.00

Pris kr.0,- inkl. påmelding, start
og oppstalling i boks. Høy og flis
inkludert. Ikke rengjort boks
etterfaktureres kr. 500,-.
Pass og gyldig vaksinasjonsattest
og veterinærattest/egenerklæring
fremvises ved innsjekking.
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!
Stevneleder: Caroline Jacobowitz,
48241573,
carolinejacobowitz@gmail.com
Camping/staller: Stine Voldhuset,
92862162,
stine_v23@hotmail.com

