Isafold Islandshestforening

Invitasjon til Hallstevne 2019
Lørdag 30.november 2019
Sted: Tryggvi Islandshestgård, Kvernelandsveien 117, 4323 Sandnes
Stevnestart:kl. 10.00 (kan bli endret)
Innsjekk: I kiosken (teorirommet) 09:00-09:45. Husk hestepass og egenærklæring!
De som låner rideskolehest trenger ikke hestepass/egenerklæring men må registrere seg selv.

Klasser:
Rekruttoppvisning uten plassering (4-13år)
Rekrutt uten plassering(6-13år)
Barn m/plassering (11-13 år): V5, V6, T7
Junior (13-15 år): V5, V6, T7
Ungrytter (16-21 år): V5, V6, T7
Senior (21+ år): V5, V6, T7
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Gymkhana (Alle)
Julebrustølt (Alle)
Det er lov med kostymer i rekruttklassene, gymkhana og i julebrustølt. Pynt, fletter o.l
på hesten er tillatt i alle klasser.
Bindende påmelding på mail til post@isafold.no
Påmeldingen er først gyldig når betalingen er utført.
Betaling til Isafolds kontonummer 3290 35 01374. Merk betalingen med rytterens
navn.
Max antall deltakere er 40 stk.
Påmeldingsfrist er 24.november kl. 23:59
Påmeldingen må inneholde:
- Rytterens navn og fødselsår
- Adresse og telefonnummer
- Hestens navn
- Klasser
- Ønsket hånd å ri på ( gjelder V5, V6 og T7)
Ved mindre enn 3 påmeldte i en klasse kan klasser slås sammen. Man blir
automatisk satt på høyre hånd om man ikke skriver noe i påmeldingen.
Premiering: Topp 3 kåres i alle klasser med unntak av barne- og rekruttklassene.
Det blir lik premiering for alle i rekrutt, barn, gymkhana og julebrustølt.
Alle får deltakersløyfe pr klasse ☺
Det blir ikke noen resultatlister fra rekruttklassene.
Priser:
Rekrutt, rekruttoppvisning og julebrustølt: 50kr pr klasse

Gymkhana: 100kr
V5, V6 og T7: 150kr for en klasse, 200kr for to klasser
Parkering: Bruk de muligheter som er på Tryggvi. Vi oppfordrer sterkt til samkjøring,
sykling eller å ta kollektiv, da det er begrensede parkeringsmuligheter.
Ingen mulighet for oppstalling eller utekve.
Husk egenerklæring og hestepass m/ gyldig vaksinasjon!
(gjelder ikke rideskolens hester)
Refusjon: Refusjon av betaling kun ved gyldig veterinær- og legeattest.
Kontaktperson:
Stevneleder: Janette Vagle; janette_vagle@hotmail.com, 90922997
Sekriteriat: Astrid Faret, astridfaret@gmail.com, 46817171
Program, startlister, informasjon og resultater blir lagt ut på Isafold.no og
facebookgruppen Isafold Islandshestforening. Infomail blir sendt ut til alle deltakere et
par dager før stevnet.

Velkommen til en hyggelig stevnedag på Tryggvi Islandshestgård!

For å få til stevnet er vi avhengig av at folk stiller opp på dugnad. Opplæring vil bli gitt
der det trengs. Dugnadsoppgaver er:

-

Klargjøring til stevnet (fredag kveld)
Bake kaker, pizzasnurrer o.l til kiosken
Parkeringsvakt
Skrive for dommer (skrive enkle kommentarer og tall)
Stå i kiosken
Portåpner
Innpisker (har kontroll over hvem som skal inn på banen og sørger for at de holder
seg klar, tar på fargebånd på ryttere)

- Banemannskap (hjelper til før/under/etter gymkhanaen)
- Rydde etter stevnet
Send mail til post@isafold.no eller ta kontakt med Janette om du kan stille opp!

Enkel forklaring om klassene:
Rekruttklasse (6-13 år):
En runde valgfritt tempo tølt eller trav, SNU og en runde valgfritt tempo tølt eller trav.
Man kan også velge å bare ri en runde. Kan ha med leier eller person som hjelper
inne på banen.
Rekruttklasse u/plassering:
Rekruttoppvisning: En langside fram og tilbake i skritt. Med eller uten leier.
Alle deltakere i rekrutt u/plassering og rekruttoppvisning får sløyfe og deltakerpremie.
Her er det lov å være kreativ med kostyme :)
Gymkhana:
Gymkhana er lek til hest hvor rytter og hesten skal løse oppgaver sammen. Det vil bli
en løype med ulike «hindre»; ri slalom mellom kjegler, flytte en gjenstand fra en plass
og ri med gjenstanden til der den skal plasseres, gå av hesten og gå rundt hesten
(hesten må stå i ro) og stige på igjen, spise en kjeks og plystre, ri et åttetall osv.
Dette er veldig gøy for både hest og rytter!
Julebrustølt:
Her skal du ri to runder (valgfri gangart). Utfordringen er å holde et glass med
julebrus på hele ferden! Hvem har kortest tid og mest igjen i glasset til slutt?
V5 firgang:
Ris i grupper på 2 ekvipasjer.
Fritt valgt tempo tølt – arbeid til middel tempo trav – middel tempo skritt – arbeid til
middel tempo galopp.
V6 firgang:
Ris i grupper på 3 ekvipasjer.
Fritt valgt tempo tølt – arbeid til middel tempo trav – middel tempo skritt – arbeid til
middel tempo galopp (fatninger og nedtagninger vises en og en og på speakers
kommando).
T7 tølt:
Ris i grupper på 3 ekvipasjer.
Sakte tølt – BYTT HÅND – Fritt valgt tempo tølt.

