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Invitasjon til Sydvesten 14-15 september 2013 
Åpent C-stevne. 
Det kåres sydvestmester ut fra uttakning (sammenlagt),og desse kan bare kåres utifra deltagere fra Faxi, Isafold 
og Villingur`s medlemmer. Det må være minimum 3 startende i hver klasse for å bli avviklet, og vi forbeholder 
oss evt retten til å slå sammen klasser. 
  
Kombinasjonsmester blir for  4-gjengere (en tøltdisiplin+4-gang)   (Junior/ ungrytter/ senior) 

5-gjengere (en tøltdisiplin+ 5-gang+passdisiplin)  (Junior/ ungrytter/ senior) 
For øvrig er finaler åpne for alle deltagere (uansett klubb), og det premieres 1.2. og 3.pr i alle klasser 

Stevnestart: Lørdag 14.  september 2013. Sjå program på www.villingur.com  
(Program og startlister blir lagt ut etter påmeldingsfristens utløp.)  
 
Disipliner:  
Junior       13-16 år                     T1 – T2  - V1 – F1 og P2  ( speedpass) 
Ungrytter 15-21 år   T1 – T2 –  V1 – F1 og P2 
Senior      16 + år    T1 – T2 –  V1 – F1 og P2 
Fritidsklasse (alle aldrer) V5 (4-gang på speakers kommando). 
Fritidsklasse (alle aldrer) T7 (tølt på speakers kommando) 

Husk å oppgi hånd i T7 og V5 
 
Påmeldings og betalingsfrist 8. september 2013. 
 
Påmelding: 
Påmelding til Sporti.no (all betaling skjer og inn til Sporti ved påmeldingen) 
Priser:  
Påmelding:  kr. 300.- 
Disiplinavgift  kr. 150.- pr. disiplin 
Oppstalling boks kr. 200,- pr natt (inkl strø og høy) 
Det forutsettes måket og ryddet ved avreise (gebyr om dette ikkje er gjort kr 400,- ) 
 
Oppstalling: 
Oppstalling på Fossanmoen fra Fredag 13 sept 2013 kl.1800.  
Ved andre behov, ta kontakt med Torstein Fossan tlf. 909 86637.  
Gyldig vaksinasjonsattest og veterinærattest ikke eldre enn 8 dager/egenerklæring må vises frem før hesten tas av 
transporten.  
Villingur har bygget utekve på rideanlegget (forbeholdt medlemmer som jobber dugnad) Ledige plasser kan leies 
ut på dagtid for kr. 50 pr dag på eiers ansvar.(Betales på plassen) Ikke hingster. Dette avtales ved oppmøte, eller 
at det sendes en epost til: egil@forsand-byggservice.no (evt tlf 909 30 092) for avtale i forkant. 
Utekve betales uansett ved oppmøte. 
 
Stevneleder/kontaktperson. Egil Oaland- 909 30 092  egil@forsand-byggservice.no 
Ønske om overnatting: Fossanmoen: 909 86637 
                         Lysefjord hyttegrend (hytter ved lysefjorden) tlf. 51700750 (7 min å kjøre) 

            Preikestolhytta (hotell/famillierom) : 51742000 (20 min å kjøre) 
                       

          VELKOMMEN til dere alle (med eller uten hest), så kom og bli med då vell JJJ  
 
Arr. Villingur Islandshestforening  PS: Det blir og rytterfest med god mat og hygge (ta evt med «drikke»). 


