INVITASJON
Sted: Forsand, Fossanmoen Islandshestsenter
Dato: 16. – 18. juni 2017
Påmelding: via Sporti.no fra 1.mars klokken 18.00
Påmeldingsfrist: 1.juni
Stevnestart: Fredag 16. juni kl. 10.00 (Sjekk tidspunkt før stevnestart for avvik)
Villingurstevnet har en kapasitet på 90 deltakere
Stevnet har World Ranking-status og er åpent for alle registrerte islandshester (fem
år og eldre) og ryttere som er medlemmer i NIHF eller FEIF.
Vi følger FEIF sine vaksinasjonsregler.
http://nihf.no/Userfiles/Sites/files/vaksinasjonsregler_NIHF.pdf

DISIPLINER
Eliteklasser for A-ryttere: Kvalifiseringskrav må være oppnådd på forhånd
Junior 13 - 15 år: T1 - T2 - V1 - F1, Stilpass (PP1), Speedpass (P2).
Ungrytter 16 - 21 år: T1 - T2 - V1 - F1 - PP1, P2.
Senior 21+ : T1 - T2 - V1 - F1 - PP1, P2.
Sportsklasser for B-ryttere: Kvalifiseringskrav må være oppnådd på forhånd
Junior 13 - 15 år: T3 – V2 – F2-T4 – PP1,P2
Ungrytter 16 - 21 år: T3 – V2 – F2 - T4- PP1,P2
Senior 21+ : T3 – V2 – F2 -T4 – PP1,P2
Norske kvalifikasjonskrav for A- og B ryttere er det som er gjeldende. Poengsum og
hvor kravet ble oppnådd må skrives i påmeldingsskjemaet (eget felt). Rytteren står
selv ansvarlig for at disse opplysningene er riktige.
Vi tar forbehold om minst fem påmeldte/ startende for å arrangere egen klasse.
Påmelding for ikke-kvalifiserte ryttere:
Ryttere som ikke har oppnådd kvalifiseringskrav kan melde seg på venteliste
http://www.sporti.no

Dette gjøres for å unngå at deltakere må betale påmeldingsavgift før kravet er
oppnådd. Etter hvert som kravet er oppnådd, flyttes deltakeren over i deltakerlisten
for Villingurstevnet.
C-ryttere:
Dersom det er ledige plasser etter påmeldingsfrist, vil c-ryttere få delta. Det gjelder
de som står på ventelisten ”Villingurstevnet 2017 – venteliste”. Disse blir rangert
utfra tidspunkt for påmelding.
Barneklasse:
T7, V5 Kun uttak ingen finaler. Lik premiering for alle deltakere
∗
Premiering: Det vil bli gitt pengepremier til vinnere i A-klassene for ungryttere og
senior.
Innsjekking og oppstalling:
Fossanmoen Islandshestsenter fra torsdag 15. juni kl. 14.30. Hestepass , gyldig
vaksinasjonsattest og egenerklæring eller veterinærattest ikke eldre enn tre dager,
må vises ved innsjekking, før hesten kan tas av transporten.
Alle hestene står oppstallet på stevneplassen.
∗

Priser:
Påmelding: kr. 550.Disiplinavgift: kr. 250.- pr. disiplin.
Oppstalling: kr 950,- (fra torsdag – søndag)
Oppstallingsavgiften inkluderer høy og flis under oppholdet, samt morgenforing for
de som ønsker det. Alle deltakere må rydde og møkke ut etter seg. Ikke rengjort
boks etterfaktureres med kr 500,∗
Startlister blir ikke sendt ut, men vil bli lagt ut på stevnets hjemmeside
www.villingurstevnet.villingur.com

∗

Refusjon blir kun gitt mot fremvisning av legeattest/veterinærattest innen 30. juni.
Nb! Gjelder ikke påmeldingsavgift.
*
Stevneleder:
Amanda Stangeland Tlf: 90694211 Email: amanda.hansen.stangeland@gmail.com
∗

Stevneområdet:
Informasjon om stevneområdet og oppstalling finner dere på
www.villingurstevnet.villingur.com

∗

Rytterfest:
Vi skal som vanlig ha en heidundrende rytterfest. Vi legger ut informasjon på
hjemmesiden, og muligheter for påmelding kommer etterhvert.
VELKOMMEN TIL OSS OG VILLINGURSTEVNET 2017

