Välkommen till Stormurmästerskapen på Toftinge den 6-7 oktober
2018!
Vägbeskrivning

Från Norrtälje tag väg 76 mot Väddö. Fortsätt väg 76 ca 16 km tills vägen delar sig. Fortsätt då vägen
(väg 283) rakt fram ca 10 km genom bl.a. Svanberga, Söderby-karl och Broby. När du kommer in i
samhället Husinge sväng vänster vid skylten Toftinge.
Koordinater: 59°57'26.0"N 18°47'17.5"E
Adress:

Toftinge Gård
Norrtäljevägen 94
764 93 Väddö

Ankomst

Parkering sker endast på anvisad plats. Försök att parkera nära varandra då vi har begränsad yta.

Incheckning: elektronisk OBS!

Incheckning sker elektronisk senast fredag 5 oktober kl 20.00 genom att fotografera giltigt
vaccinationsintyg, hästpass, ryttarlicens samt ryttarförsäkran och skicka detta via ett MMS/SMS till
076-225 48 90. Du får en bekräftelse via sms på mottagen incheckning. Ingen bemannad incheckning
finns på tävlingsplatsen. Se SIF:s hemsida för aktuella vaccinationsregler.
Ryttarlicens kan endast lösas via Indta/SIF, inte på tävlingsplatsen! Ryttarlicens kan endast köpas om
medlemsavgiften är betald. Observera att det två arbetsdagar innan sådan betalning registreras, så
var ute i god tid!
Ryttarförsäkran kan laddas ner på SIF:s hemsida, under fliken Medlem/Blankettbank. Tänk på hur
viktig ryttarförsäkran är och hur viktigt det är att hästen är frisk när den kommer till tävlingen.

Veterinärbesiktning sker lördag och söndag kl 08.00-10.00 på anvisad plats. Hästen ska visas i

träns samt vara ren. Vid kö har de hästar som startar i första klassen förtur. På Stormurs tävlingar ska
samtliga hästar veterinärbesiktigas och besiktning ska ske både lördag och söndag om du vid
lördagens uttagningar går till final på söndagen.

Hage och box bokas och betalas till Evelyn Storgård tel 076-241 21 89 (samma nr för

Swishbetalning). Hagar och boxar ska vara mockade efter användning, annars debiteras extra avgift.
OBS! Töm inte boxarna helt, rent strö ska vara kvar. Inga egna hagar kan byggas.

Strykningar lämnas skriftligt till Tävlingsledaren (iklädd rosa Stormur-väst märkt ”Tävlingsledare”).
Strykningar ska meddelas så fort som möjligt.

Framridning

Framridning sker på anvisad plats.

Uttagningar

Uttagningarna rids på speakers kommando i startgrupper om 2-4 st i varje startgrupp.

Finaler

Både A- och B-finaler rids i de grenar som har fler än 20 startande. Endast A-finaler sker i de grenar
som har färre än 20 startande. För de grenar som har färre än 7 startande sker direktplacering.

Stormurmästare

Nu ska det avgöras vilka som blir årets Stormurmästare!

Det kommer att koras sammanlagt åtta Stormurmästare, baserat på uttagningsresultaten i
kombinationsgrenarna i fyr- och femgång:
Fyrgångskombination:





Fyrgång Öppen Senior. Grenar: T3/T4 + V2.
Fyrgång Öppen Ungdom (t.o.m. det år man fyller 21 år). Grenar: T3U/T4U + V2U.
Fyrgång Lätt Senior. Grenar: V5 + T5/T8.
Fyrgång Lätt Ungdom (t.o.m. det år man fyller 21 år). Grenar: Grenar: V5U + T5U/T8U.

Femgångskombination:





Femgång Öppen Senior. Grenar: F2 + T3/T4/PP1.
Femgång Öppen Ungdom (t.o.m. det år man fyller 21 år). Grenar: F2U + T3U/T4U/PP1.
Femgång Lätt Senior. Grenar: F2 + T5/T8.
Femgång Lätt Ungdom (t.o.m. det år man fyller 21 år). Grenar: F2U + T5U/T8U.

Kriterier för att bli Årets Stormurmästare:






En Stormurmästare måste vara fullvärdig medlem i Stormur (ej stödmedlem)
En av grenarna fyrgång eller femgång måste finnas med
För Femgång Öppen gäller att det bästa av resultaten i T3, T4 och PP1 räknas. Tävlande
tillgodoräknar sig alltså sitt bästa resultat i någon av dessa grenar. Tävlande måste inte rida
PP1.
För Femgång Lätt gäller att ekipaget endast kan starta i F2 + T5/T8. Om ekipage startar i PP1
så tävlar ekipaget automatiskt i ”Femgång Öppen”.
Poängen räknas utifrån de två bästa grenarnas uttagningsresultat (med en och samma häst).

Feather Prize

Prisutdelning av det ärofyllda domarnas pris, Feather Prize för ”God och harmonisk ridning” sker
efter dagens sista final. Priset är sponsrat av xxx.

Ryttarmöte

På lördag kl 08.00-8.15 kommer ryttarmöte hållas nedanför trappan till ridhuscaféet, där ska även
ryttarrepresentant utses. På ryttarmötet finns möjlighet att ställa frågor till domarna eller

tävlingsledningen.

Hästar på ovalbanan

Inga hästar tillåts på ovalbanan innan tävlingen startar.

Sekretariatet

Vi ber vänligen alla att i möjligaste mån inte störa personalen i sekretariatet i onödan. Vår
Tävlingsledare finns tillgänglig för frågor under hela tävlingen.

Kiosk

I kiosken finns kaffe, dricka, toast m.m. att köpa under tävlingsdagen. Betalning sker med kontanter
eller Swish.

OBS! Tävlingen körs enligt rullande tidsprogram. Angivna tider är preliminära och ska endast ses

som en fingervisning om vilken tid respektive klass kan starta! Tävlingsledningen förbehåller sig
rätten att ändra tider/ordningsföljd under tävlingen om behov uppstår. Lyssna noga på speakern
som talar om eventuella ändringar!

Tidsprogram (OBS! Preliminära starttider, rullande tidsschema – lyssna på speakern!)
LÖRDAG
09.00-09.45
09.45-10.10
10.10-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
12.40-13.30
13.30-14.45
14.50-15.20
15.20-15.55
15.55-16.25
16.25-17.00
SÖNDAG
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.10
10.10-10.40
10.40-11.10
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-13.50
14.00-14.30
14.30-14.50

Domare:







T8 Uttagning
T8U Uttagning
T5 Uttagning
T4 Uttagning
T3 Uttagning
T3U Uttagning
LUNCH
F2/F2U Uttagning
V5 Uttagning
PAUS 5 min
V5U Uttagning
V2 Uttagning
V2U Uttagning
PP1
T8 B-final
T8U A-final
T3 A-final
V5 B-final
V5U A-final
LUNCH
F2/F2U A-final
V2 A-final
T8 A-final
PAUS 10 min
V5 A-final
Feather Prize

Pia Andréasson
Gunnar Werner
Kia Holmquist
Ulrika Wendéus
Tina von Dardel
Marica Westerholm

Direktplacering med prisutdelning
Direktplacering med prisutdelning
Direktplacering med prisutdelning

Direktplacering med prisutdelning
Inkl. prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning Stormurmästare 2018
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning
Prisutdelning

FEIF
Nationell
Nationell
Nationell
Lokal
Lokal (dömer PP1)

Speaker: Jenny Wiström och Josefin Ewert

Tävlingsledare: Annelie Schedvin, 070-162 76 00

Sekretariatsansvarig: Cecilia Glas, 0735-10 89 00
Veterinär: Matilda Gustavsson

Frågor innan tävlingen besvaras av Cecilia Glas, 0735-10 89 00 eller mail tavling@stormur.nu

Tack till våra fantastiska sponsorer:

Helene Blom
Peter Häggberg
Jenny Wiström/VMIslandshästar

Firma Rosie Billgren

Säljer och kör ut Primero TOTAL, AMEprodukter och Verm-X i Norra Sthlms län och
södra delar av Uppsala län. Även rådgivning
när det gäller nämnda produkter.

Anne-Marie Röst
Marica Westerholm
Svea-Karin Mattsson
Isa Lofti
Pia Andréasson

SALOMEA AVEL &
FRISKVÅRD

