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ÅRETS HØYDEPUNKT: 

Klubbmesterskap i Villingur Islandshestforening 2012 

 
Du er hjertelig velkommen til klubbmesterskap og kvalifiseringsstevne 21. og 22. april 2012. 

Stevnestart kl. 10.00 

Innsjekk fra kl. 09.00 – 09.45 

Sted: Ridebanen i Dalen  

 

Uttaket lørdag er åpent for alle medlemmer av NIHF, mens finalene søndag bare er for Villingurs 

medlemmer siden dette er et klubbmesterskap. 

 

Dette er en fin mulighet til å kvalifisere seg til sommerens stevner, og ikke minst kose seg på stevne 

sammen med Villingurs medlemmer. Vi skal også ha rytterfest med mat og underholdning! 

 

Klasser: Fritidsklasse  

  Barn/junior(10-16 år): Rir som T7 og V5 (Se under ovalbanedisipliner) 

  ungrytter/voksne(16+): T7 og V5 

Informasjon: I denne klassen gjør vi unntak slik at barfothester kan ha på boots. 

(B eller A kvalifiserte kan ikke delta. Det er likevel mulig å stille i en fritidsklasse og en 

sportsklasse. KLASSEN ER IKKE KVALIFISERENDE )  

 

Sport 

Junior (13-16 år):  T1, -V1, -F1, -T2 og P2 (speedpass) 

  Ungrytter (15-21 år):  T1, -V1, -F1, -T2 og P2 (speedpass) 

  Senior(16+)   T1, -V1, -F1, -T2 og P2 (speedpass) 

  

Ved mindre enn 5 påmeldte i klassen kan den bli avlyst/ eventuelt at klasser slås sammen. 

Det utnevnes klubbmester i alle klasser,+ sammenlagtvinner etter uttakning.  

 

Priser   Påmelding kr. 200,00 

    Disiplinavgift kr. 150,00 

    Oppstalling kr. 150,00 (pr natt) Gi beskjed hvis det er aktuelt. 

Påmeldingsfrist: 14. april 2012 
Påmelding til Jofrid Åsland på epost: aasland_jofrid@hotmail.com 

Vi sender ut faktura på mail. Dersom du er for sent ute vil kostnaden dessverre øke. 

HUSK: Gyldig vaksinasjonsattest sammen med veterinærattest eller egenerklæring for hesten før hesten 

tas av transporten på stevnedag.        

HÅPER VIRKELIG DU BLIR MED. VI SKAL KOSE OSS! 

Hilsen styret 


