Välkommen till
Stormurmästerskapen 2021
på Marma Torp den 30 oktober!
Stormur hälsar dig varmt välkommen till att tävla med oss!
Stormurmästerskapen är tävlingen för dig som tävlar öppen eller lätt klass.
Vi kommer här att kora sex kombinationsvinnare ungdom och vuxen i ”fyrgångskombination”,
”femgångskombination” samt ”kombinationsvinnare i lättklass”
•

För kombinationsvinnare ”fyrgång” gäller högsta uttagningspoäng i T4/T3 + V2

•

För kombinationsvinnare ”femgång” gäller högsta uttagningspoäng i T3/T4/PP1 + F2

•

För kombinationsvinnare ”lättklass” gäller högsta uttagningspoäng i T8 + V5

•

Givetvis koras också vinnare i samtliga grenar, som vanligt.
→ Tänk på att du måste vara huvudmedlem i Stormur för att vinna kombinationspris.

Före tävling
•

Incheckning
Incheckning ska göras senast torsdag 28 okt kl 20.00 via e-post stormurryttare@outlook.com.
Ingen bemannad incheckning finns på tävlingsplatsen. Efter deadline stryks de ryttare som inte
checkat in.
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 (viktigt är att hästen är frisk när den kommer till tävlingen.
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 Alva Värmå 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 det inte går att komma före kl 07.30
•

Parkering sker endast på anvisad plats. Parkeringsplatserna är markerade. Vänligen parkera inom
markerat område. Det finns två parkeringsplatser en för publik och en för ryttare. Skyltar finns på
plats.

•

Veterinärbesiktning ingen veterinärbesiktning på denna tävling.
→ OBS! Om du inte har checkat in före deadline senast 30 minuter innan din klass startar
så blir du automatiskt struken.

Tävling
•

Framridning sker på anvisad plats.

•

Ryttarmöte samt val av ryttarrepresentant hålls vid ryttarparkeringen framför tavlan för
tävlingsresultat kl 08.00. 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 för frågor under hela tävlingen.

Program
•

Domare:

•

Speaker: Frida Ahlgren och Jenny Wiström

•

Tävlingsledare: Annah Thärnström

•

Sekretariatsansvarig: Ulrika Thorell

•

Frågor innan tävlingen besvaras av Alva Värmå: 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!

Jex Eriksson

Gunilla Lindgren

Kamilla Gaude

Jenny Göransson

→ Lyssna noga på speakern som talar om eventuella ändringar!

Preliminära tider
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tider/ordningsföljd under tävlingen om behov uppstår.
Vi tar fler pauser om domarna behöver.
Prel. starttid
8.30
9.10
9.20
9.50
10.00
10.45
11.05
11.50
12.35
13.10
14.00
14.20
14.45
15.10
15.50
16.15
Ca 16.35 slut för dagen

Gren
T8
T8U
T3
T4
V5
V5U
F2
V2
PP1
Lunchpaus
T8
T3
V5
F2
V2
T8

Uttagning
Direktplacering
Uttagning
Direktplacering
Uttagning
Direktplacering
Uttagning
Uttagning
Direktplacering
B-final
A-final
A-final
A-final
A-final
A-final

Allmän information
Adress
Marma Torp Islandshästanläggning
Marma 453
741 93 Knivsta
www.marmatorp.se

Vägbeskrivning
Google Maps https://goo.gl/maps/CKJZJUSRQrVF5hmB6

Hagar
Hage bokar du via sms till Annah Thärnström 0733-42 99 86.
•

Betalning via Swish till tel: 123 350 84 47

•

Kostnad: 100 kr för egen hage, 200 kr fast hage
→ Självklart mockar vi efter våra hästar. Vid utebliven mockning debiteras 350 kronor.
→ Schema för hagar finns vid anslagstavlan för tävlingsresultat

Övrigt
•

Servering - kafeterian kommer att hålla öppet under dagen från kl. 8.00 Det kommer även finnas
varm lunch att köpa för publik och ryttare. Betalning via Swish.

•

Håll tävlingsplatsen trevlig och använd askkoppar istället för marken.

•

Hundar ska vara kopplade och plocka upp efter din hund.

Grenar
Tölt T8 (5 min/startgrupp)
1. Valfritt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt
Tölt T3 (6 min/startgrupp)
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
3. Ökad tölt.
Tölt T4 (6 min/startgrupp)
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med
hästens mun.
Fyrgång V5 (7 min/startgrupp)
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp
Femgång F2 (12 min/startgrupp)
1. Långsamt- till mellantempo tölt.
2. Långsamt- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsamt- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass. Ekipagen har tre försök. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. Speakern har
utslagsröst.
Fyrgång V2 (7 min/startgrupp)
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.

Ett stort tack till våra sponsorer
som stöder Stormur
och islandshästsporten!

Camilla Lindström TCM Akupunktur &
Fysioterapi för Häst & Hund

Firma Rosie Billgren

Fotograf Lovisa Uusimäki Bölja

