Välkommen till
Stormur Extra Light
på Rickebasta den 19 juni!
Stormur hälsar dig varmt välkommen till att tävla med oss!

Före tävling
•

Incheckning via SMS
Incheckning ska göras senast fredag den 17/6 kl 17.00 via SMS till Jenny på 070-994 69 33
Ingen bemannad incheckning finns på tävlingsplatsen. Efter deadline stryks de ryttare som
inte checkat in eller betalat sin anmälningsavgift.
Vid incheckning presenterar du tydliga bilder av:
→ Framsida av hästpasset
→ Datum för grundvaccination samt att påfyllningar gjorts i obruten följd enligt SIFs
aktuella vaccinationsregler 2021.
→ Giltig ryttarlicens för tävlingsdatumet
→ Ryttarförsäkran
Ryttarförsäkran kan laddas ner på SIFs hemsida, under fliken Medlem/Blankettbank.

•

Ryttarlicens kan endast lösas via IndTA/SIF, inte på tävlingsplatsen!
Ryttarlicens kan endast köpas om medlemsavgiften är betald.
→ OBS! Det tar två arbetsdagar innan betalning registreras, var ute i god tid!

•

Frågor innan tävlingen besvaras av tävlingsledare via e-post tavling@stormur.nu

På tävlingsplatsen
Nedan följer info om vad som gäller på tävlingsplatsen samt ett preliminärt tidsprogram under
tävlingsdagen.

Ankomst
Vänligen notera att du inte kan komma före kl 08:00
•

Parkering sker endast på anvisad plats. Försök att parkera nära varandra då vi har begränsad
yta. Vänligen mocka inte ur transporterna på tävlingsplatsen. I möjligaste mån ber vi er ta med
eget vatten pga av vattenbristen.
→ OBS! Om du inte har checkat in före deadline så blir du automatiskt struken.

Tävling
•

Framridning sker på anvisad plats.

•

Ryttarmöte samt val av ryttarrepresentant hålls vid ovalbanan kl 08.30. På ryttarmötet finns
möjlighet att ställa frågor om tävlingen (även domare ska finnas på plats)

•

Hästar på ovalbanan – inga hästar tillåts på ovalbanan innan tävlingen startar.

•

Finalridning – om du inte vill rida final så meddela detta omgående, dock senast före lunchen
till tävlingsledaren så att någon annan kan få möjlighet att rida. Finallistorna görs under
lunchen och inga uppflyttningar görs efter det.

•

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

•

Sekretariatet - vi ber vänligen alla att i möjligaste mån inte störa personalen i sekretariatet i
onödan. Vår Tävlingsledare finns tillgänglig under dagen med rosa väst märkt Tävlingsledare,
även för frågor under Ryttarmöte och Lunchpaus.

Program
•

Domare:

•

Speaker: Frida Ahlgren

•

Tävlingsledare: Frida Ahlgren

•

Sekretariatsansvarig: Ulrika Torsell

•

Frågor innan tävlingen besvaras av tavling@stormur.nu

•

Tävlingen körs enligt rullande tidsprogram. Angivna tider är preliminära och ska endast ses
som en fingervisning om vilken tid respektive klass kan starta!

Anna Åhsberg

Sebastian Norlander

Elin Ahnfelt

→ Lyssna noga på speakern som talar om eventuella ändringar!

•

Startlistor finns i appen LH-Kappi – ladda ned via App Store/Google Play

Preliminära tider
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tider/ordningsföljd under tävlingen om behov
uppstår. Vi tar fler pauser om domarna behöver.
Prel. starttid

Gren

09.00

T8 Vuxen N /senior klass 1

DP

~ 09.30

T8 Ungdom N/Unglingaflokkur

DP

~ 10.00

T8 Vuxen M / Senior klass 2

A + B-Final

~ 10.30

T8 Ungdom M / Ungmennaflokkur

DP

~ 10.50

T8 Vuxen E /ungdom /senior klass 3

DP Bästa ungdom

11.30-12.30

Lunch/Sladdpaus

~ 12.30

V5 Vuxen N/senior klass 1

A- final

~ 13.00

V5 Ungdom N/ Unglingaflokkur

DP

~ 13.30

V5 Vuxen M Senior klass 2

A-Final

~ 14.00

V5 Ungdom M/ Ungmennaflokkur

DP

~ 14:20

V5 Vuxen E /Ungdom Senior klass 3

A-Final bästa ungdom

Finaler
15:00

T8 Vuxen M B-final Senior klass 2

Rullande schema

T8 Vuxen/ungdom E A-final Senior klass 3

Rullande schema

V5 Vuxen N A-Final Senior klass 1

Rullande schema

V5 Vuxen M A-Final Senior klass 2

Rullande schema
Rullande schema

V5 Vuxen/ungdom E A-final Senior klass 3
T8 Vuxen M A-Final senior klass 2

Allmän information
Adress
Rickebasta
Johanneslund 51
741 92 Knivsta
www.rickebastaislandshastar.se

Uppstallning
Box och hage bokas via Agnes och betalas med Swish till 123 300 5832. Märk med ”Hage Extra
Light”
•

Bokning via sms till Agnes på 070-887 17 94

•

Kostnad: 200 kr för egen hage, 300 kr för delad hage
→ Självklart mockar vi efter våra hästar
→ Vid ej ordentlig mockad hage debiteras 400 kr till Stormur
Vatten finns på plats, medtag egen vattenhink.

Övrigt
•

Servering - kiosken kommer att hålla öppet under dagen. Kontant eller Swish

•

Håll tävlingsplatsen trevlig och använd askkoppar istället för marken

•

Hundar ska vara kopplade och plocka upp efter din hund

•

Vi hjälps åt att mocka efter hästarna på anläggningen

Grenar
Fyrgång V5 (6 min/startgrupp)
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

T8 (3 min/startgrupp)
1. Valfritt Tempo tölt
2. Valfritt Tempo tölt

Ett stort till våra sponsorer denna tävling!

Firma Rosie Billgren

Jenny Göransson
- Ridinstruktör, FEIF-domare,
Tävlingsryttare -

Annah Thärnström
Dipl. Hästmassör
www.marmatorp.se

