PROPOSITIONER
FÖR
Mälarcupen (lokal)/Allsvenskan (regional)
I
VOLTIGE
DEN 21-22/5 2016
ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF)
PLATS: Vallby Ryttargård 100
733 91 Sala

Särskilda bestämmelser:
1) Tävlingen

arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande
Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt
Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan,
TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR IX Gymkhana, TRWE
Working Equitation) och Anvisningar.
2) Anmälningstiden utgår den 4:e maj. Denna anmälan räknas även som
startanmälan. Korrigeringar mottages endast undantagsvis. Efteranmälan mottages
fram till kl. 18.00 den 16:e maj i mån av plats, mot dubbel startavgift.
3) Vänligen samordna er klubbs anmälningar. Anmälan om klubb, klass,
laguppställning med födelseår, linförare, häst samt licensnummer för alla tävlande
mailas till salatavling@gmail.com. Kopia på giltigt vaccinationsintyg skall bifogas
anmälan, i annat fall ska detta visas innan urlastning. Vänligen ange en
kontaktperson per klubb för kommunikation per mail.

Anmälan till Klass 17 (Allsvenskan – individuella lag) görs i samband med övrig
anmälan och kräver samtidig anmälan av lagdeltagare i klasserna 5, 7 eller 8 av
samtliga deltagare. En uppvisningsklass med feedback istället för protokoll erbjuds
dels innan lördagens prisutdelning, dels innan söndagens prisutdelning. Det är
därmed möjligt att välja en av dagarna. Vänligen ange i anmälan vilken av dagarna
ni önskar delta samt med vilka övningar och i vilken gångart.
4) Startavgift skall betalas i samband med anmälan, 300 kr per voltigör (klass 1-8)
respektive 130 kr per voltigör (klass 9-16) samt i uppvisningsklassen. Anmälan till
detta görs i samband med övrig anmälan. Startavgift betalas in på bankgiro 4472536 i samband med anmälan. Obetald startavgift betraktas som icke anmäld.
Medtag kvitto att uppvisa vid anmodan.
5) Domare är Kim Nordin, Fanny Mossberg och Susanne Sturesson. Ordförande i
domarjuryn är Kim Nordin. Överdomare är Caroline Enlund Åström.
6) Ingen veterinärbesiktning enligt Jordbruksverkets regler.
7) Enklare servering finns på tävlingsplatsen. Lunch kan förbeställas till en kostnad
av 70 kr/pers/dag. Betalning av lunch sker klubbvis till bankgiro 447-2536 i
samband med betalning av startavgift. Lördag serveras korvstroganoff med ris,
söndag spagetti och köttfärssås. Vegetariskt alternativ finns. Ingen övrig
specialkost kan tyvärr erbjudas. Det kommer även att finnas en grill utomhus.
8) Preliminär startlista meddelas i ryttarmeddelandet. Slutgiltig finns anslagen på
tävlingsplatsen. Efteranmälda startar först i respektive klass. Klasser startar inte
före utsatt tid i programmet.
9) Musik tas emot som MP3 filer eller i wav format till
Sorfvaultingmusic@hotmail.com senast måndagen den 16:e maj. Låten ska vara
döpt till klubb, klass, lagnamn samt ange om den avser inspring, grund eller kür.
Ta gärna med en extra cd.
10) Tävlingen hålls i ridhus 25x84 meter. I ridhuset kommer det att finnas två
uppvärmningsvolter, utöver detta finns flera utebanor. All ridning sker utomhus,
vid ridning ska hjälm användas.
11) Uppstallning fredag-söndag erbjuds i utebox på tävlingsplatsen till en kostnad
av 900 kr, två balar spån ingår. Pris för enstaka dygn är 450 kr. Extra spån kan
köpas på plats till en kostnad av 75 kr/bal, meddela önskemål om detta i er

anmälan. Ingen nattvakt eller hjälp med fodring kan erbjudas. Hästarnas nummer
kommer att anslås på tävlingsplatsen. Medtag egen krubba och hink. Omockade
boxar efter avresa debiteras med 300 kr.
12) För bokning av logi se http://www.sala.se/Startsida---Turistbyran/Bo/.
Begränsat antal tältplatser och elplatser erbjuds på tävlingsplatsen till en kostnad
om 200 kr/natt (300 kr om el önskas). Anmäl önskemål i samband med anmälan.
13) Individuella kan låna armbindel med startnummer i sekretariatet till en
deposition om 50 kr.
14) För återbetalning av anmälningsavgift krävs att läkarintyg eller veterinärintyg
är oss tillhanda senast den 29 maj 2016. En administrativ avgift om 50 kr per
voltigör kommer uttagas.
15) Tävlingsledare är Veronica Karlström.
Resultatansvarig är Anne-Marie Ebeling
16) För frågor innan fredagen den 20:e maj kontakta Sofia Fågelsbo, 070-385 40
42. Därefter kontakta Veronica Karlström, 073-986 42 27.

Klasser:
Klass 1 Lagtävling, svår klass
Klass 2 Lagtävling, junior klass
Klass 3 Mellanklass
Klass 4 Pas-de-deux
Klass 5 Individuell tävling svår klass, senior
Klass 6 Individuell tävling svår klass, senior utan teknisk kür
Klass 7 Individuell tävling svår klass junior
Klass 8 Individuell tävling svår klass minior
Klass 9 Individuell lätt klass i galopp
Klass 10 Lätt klass lag 1
Klass 11 Lätt klass lag 2
Klass 12 Lätt klass lag skritt
Klass 13 Svår klass juniorlag skritt
Klass 14 Minior individuell i skritt
Klass 15 Pas-de-deux i skritt
Klass 16 Mixklass mellanklassgrund i galopp, 1-3 kür i skritt. Grund och kür
utförs i samma inspring. Inspänningarna får ändras till küren. Ingen åldersgräns
och ingen uppklassning.
Klass 17 Allsvenskan – individuella lag
Uppvisning med feedback istället för protokoll
Observera att individuella utför sina tävlingsmoment vid separata inspring.
För de som vill testa nya hästar finns möjlighet att göra det utan domare till en
kostnad av 200 kr/häst/dag. Det är möjligt att prova häst både lördag och
söndag. Önskar ni prova häst ska det anmälas i samband med övrig anmälan
till tävlingen.
Klass 1-8: Allsvenskan (Båda dagarna)
Klass 9-16: Mälarcup (Endast lördag)

Preliminärt tidsprogram:
09.00 Lördag
Individuella grund
Mellanklass grund
Juniorlag grund
Seniorlag grund
Lätt klass galopp 1 och 2
Lätt klass skritt
Minior individuell i skritt
Svår klass juniorlag skritt
Pas-de-deux skritt
LUNCH (Möjlighet att tävlingsträna häst)
Mixklass
Individuella kür
Lätt klass Individuella
Pas-de-deux
Mellanklass kür
Juniorlag kür
Seniorlag kür
Uppvisningsklass
PRISUTDELNING KLASS 9-16
09.00 Söndag
Individuella seniorer teknisk kür
Individuella miniorer, juniorer och seniorer (utan teknisk kür) grund
Pas-de-deux
Mellanklass kür
LUNCH
Juniorlag kür
Seniorlag kür
Individuella kür
Uppvisningsklass

PRISUTDELNING KLASS 1-8
Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras, närmare tider och
startordning anges i ryttarmeddelandet.
Välkomna!

