PROPOSITION
Lokal voltigetävling i skritt
2016-09-24
Stockholm Voltigeförening och Stensunda Ridklubb
Särskilda bestämmelser
• Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande TR I, Gemensamma
bestämmelser och TR VII Voltige.
• Startavgift är 120 kr per voltigör och klass.
• Anmälningstiden utgår den 18 september 2016. Efteranmälan sker i mån av plats mot dubbel
avgift senast den 23 september 2016. Anmälan räknas även som startanmälan.
• Anmälan om klass, laguppställning, ålder, linförare, häst, klubb och licensnr (tänk på man ska ha
licens i alla klasser och att det numera är 7 års gräns för att få tävla) till:
stockholmvoltigetavling@gmail.com. Ange mejladress till klubbens kontaktperson
• Med anmälan skall bifogas kopia på giltigt vaccinationsintyg och licensnummer för hästen. OBS!
om inte detta medföljer anmälan, skall det visas upp vid ankomst innan hästen får lastas ur.
• Anmälningsavgiften insättes på pg 44 36 74 - 7. Det går inte att betala kontant!
• Lottning av startordning sker den 19 september. Preliminär startordning presenteras i
ryttarmeddelandet.
• Servering finns med hamburgare och kaffe. Det går att förbeställa hamburgerlunch.

• Musiken mailas som MP3-fil till stockholmvoltigemusik@gmail.com senast 20 september. Skriv
tydligt den/de tävlandes namn, klubb och klass.
• Tävlingen äger rum i ett ridhus 20 x 40 m. Takhöjd ca 4,5 m.
• Uppstallning kan ej erbjudas.
• Armbindlar till individuella hämtas ut mot en deposition om 50 kr.
• För återbetalning av anmälningsavgiften gäller att veterinärintyg och/eller läkarintyg är oss
tillhanda senast fredagen den 7 oktober 2016. Expeditionsavgift 50: - kommer att uttagas.
• Det finns möjlighet att hyra häst i begränsad utsträckning. Kontakta tävlingsledningen
(stockholmvoltigetavling@gmail.com)
• Observera att alla gör både grund och kür vid samma inspring.
• Tävlingsledare: Elin Hedman
Överdomare: Lena Lundqvist
Domare: Caroline Åström
Resultatansvarig: Hans Starborg

TÄVLINGSKLASSER
Klass 1 Skrittklass – Senior Lag Svårklass
Klass 2 Skrittklass – Junior Lag Svårklass
Klass 3 Skrittklass – Senior Individuell svår utan teknisk kür
Klass 4 Skrittklass – Junior Individuell Svår
Klass 5 Skrittklass – Minior Individuell Svår

Klass 6 Skrittklass - Mellanklass 3-6 mannalag
Klass 7 Skrittklass - Pas-de-deux
Klass 8 Skrittklass - Lättklass Lag 1 – två enskilda kürövningar

Klass 9 Skrittklass - Lättklass Lag 2 - lagkür

