
Syd-vest mesterskapet 2014 

Sviland 
 

Isafold inviterer til årets syd-vest mesterskap på Sviland 4-5 oktober 2014. 
Stevnet er åpent C-stevne. 

Det kåres Sydvestmester ut fra uttakning (sammenlagt) fra deltakere fra klubbene 
Faxi, Villingur og Isafold. Andre medlemmer av NIHF’s  lokallag kan delta. 
Det må være minst 5 påmeldte i hver klasse og minst 3 startende i hver klasse for å 
bli avviklet og vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser. Det kåres kun 
sammenlagt sydvestmester i kvalifiserende klasser som blir arrangert. 

Disipliner: 
Junior  13-16 år T1-T2-V1-F1-P2 
Ungrytter 15-21 år T1-T2-V1-F1-P2 
Senior  16 +  T1-T2-V1-F1-P2 
Fritidsklasse Alle aldre T7 (tølt på speakers kommando)  
                            V5 (4-gang på speakers kommando) 

Påmelding: 
via Sporti innen 25. september – kommer i løpet av uka. 
Etteranmelding gir en ekstra utgift på kr 200,-. Sendes til Eva Høgsveen Våland 
evav@rogfk.no 

Priser: 
Påmelding    Kr. 400,- 
Pris pr. disiplin   Kr. 200,- 
Oppstalling fredag-søndag  kr. 300,- (inkl. en spønesekk, ta med høy) 
(begrenset plass for oppstalling – prioriterer langveis reisende)  
 
Utekve (begrenset – ta med gjerde/strøm) kr 50,- pr dag på eiers ansvar. Er du 
interessert – send epost til evav@rogfk.no. Betales på plassen. 
Det er mulighet for å leie utegang – må da stå sammen med andre hester – totalt 6 
stk. – Kr. 100,- pr natt. Tas på plassen. 

Rytterfest: 
Det arbeides med å få leid lokale hvor felles middag serveres. Dette må vi komme 
tilbake til. 

Kostymetølt: 
Vi ønsker å arrangere kostymetølt på søndag i lunsjpausen. Påmelding kr 50,- på 
plassen lørdag. 

mailto:evav@rogfk.no


Innsjekk: 
Gyldig vaksinasjonsattest og egenerklæring evt. veterinærattest ikke eldre enn åtte 
dager må vises ved innsjekk og før hesten tas av transporten. Påmeldingsavgift 
refunderes kun etter gyldig veterinær- eller legeattest. Attesten må innsendes snarest 
og innen 1 uke etter stevnestart. 

Ønsker du innsjekk fredag – ta kontakt med Ine mobil nr. 481 35 678 etter kl. 18.00 
for å avtale tidspunkt. 

Dommere: 
Anne Grefstad – Janne Biribakken – Lillian Kvalen – Hilde Karin Skogly  - Maiken 
Skoie. 

Stevneleder: 
Tor Våland mobil nr. 907 63 760. 

Annet: 
Startlister og tidsprogram vil bli lagt ut på Isafolds hjemmeside og på facebook i 
forkant av stevnet.  

Hengere og privatbiler settes på anviste plasser. Ber om at deltakere/tilskuere 
respekterer dette. Vi er i dialog med politiet/statens vegvesen om å få redusert 
fartsgrense. 

Oppstallingen er hos Per Oddvar samt i ett par staller i nærheten. 

 

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen 
til stevnehelg på Sviland 

 

 


