Frigg bjuder in till dubbelt SM-kval i sportgrenar på Axevalla!
Välkommen att tävla på Islandshästföreningen Friggs två separata kvaltävlingar nivå 2 samma helg
med enbart uttagningar, alltså inga finaler. Allt för att förenkla för den som vill kvala till SM (man ska
uppnå kvalgränsen som en genomsnittspoäng av minst två kval). Man behöver inte ha kvalat på
annan tävling för att få starta i nivå 2. På Axevalla är det enkelt att ha sin häst uppstallad och det
finns gott om boende, från enkla stugor och camping till JULA hotell. Start lördag eftermiddag med
kval 1 och fortsättning söndag morgon med kval 2.
Senare på söndagen anordnas Friggs Vårspurt, en ordinarie tävling med uttagning och finaler i V5 och
T7. Denna tävling har en separat tävlingsinbjudan!
Lördag 18/5 SM kval 1 Sport (prel kl 13-19) Nivå 2
Grenar: Tölt T1/T1u, Tölt T2/T2u, Fyrgång V1/V1u, Femgång F1/F1u, Tölt T7u och Fyrgång V5u samt
Speedpass P2/P2u och Stilpass PP1/PP1u.
Söndag 19/5 SM kval 2 Sport (prel kl 08-12) Nivå 2
Grenar: Tölt T1/T1u, Tölt T2/T2u, Fyrgång V1/V1u, Femgång F1/F1u, Tölt T7u och Fyrgång V5u samt
Speedpass P2/P2u och Stilpass PP1/PP1u.
Tävlingen är en godkänd SIF-tävling och öppen för ryttare från alla lokalklubbar i SIF. Ryttaren ska
vara medlem i SIF och inneha ryttarlicens. Hästen ska vara minst 5 år och registrerad i SIF eller i något
land inom FEIF, hästens pass ska uppvisas. Hästen måste vara korrekt vaccinerad mot hästinfluensa
(inklusive grundvaccination) för nivå 2-tävlingar och ryttarförsäkran ska uppvisas.
Det utgår ingen veterinäravgift utan den är inbakad i anmälningsavgiften. Alla hästar som tävlas på
nivå 2 ska veterinärbesiktigas före start båda dagarna.
Anmälningsavgift 500 kr.
Grenavgift 100 kr men för barn (kvalklasserna V5 och T7) tar vi inte ut någon avgift.
Box: på Axevalla finns fasta gäststallar. Välj mellan tvådagarsbox eller endagarsbox. Boxarna är
smittskyddssanerade och det ingår en ½ spånbal. Två dagar kostar 750 kr och en dag 450 kr. Ankomst
får ske tidigast kl 18 kvällen före tävling, dvs ska du tävla både lördag och söndag får du ankomma
redan fredag kväll och ska du tävla söndag kan du ankomma från lördag kl 18. Dock kan du INTE rida
på tävlingsbanorna på lördag förmiddag då travet disponerar anläggningen. Boka och betala box i
samband med anmälan via indTA. Endast en häst per box och innan du åker hem ska boxen mockas
ur helt och hållet, annars kan klubben välja att ta ut en städavgift. Om ni vill ha en speciell boxgranne
så meddela det vid anmälan i indTA under info till arrangör. Inga hagar finns att tillgå och får ej
byggas men häst kan stå i transport utanför tävlingsanläggningen på egen risk (nära stor väg).
Anmälan senast 30/4 2019, via indTA. Efteranmälan i mån av plats. Vi förbehåller oss rätten att
stänga tävling för anmälan om vi ser att det blir fullt.

Vid strykning innan anmälningstiden gått ut/tävlingen stängd återbetalas 50 % av avgifterna och
därefter återbetalas 80% av avgifterna mot giltigt veterinär- eller läkarintyg.

Frågor om anmälan och box till Anki Eriksson 070-6965251 eller sekretariat@frigg.se
Övriga frågor till Åse Ericson 070-324 1111 eller tavling@frigg.se

Ryttarbrev skickas till den e-postadress som uppges i samband med anmälan senast 5 dagar före
tävlingen, samt publiceras på http://www.frigg.se.
Boende: på och runt Axevalla finns gott om boende, läs mer på Friggs hemsida:
http://www.frigg.se/tavling/boendetavling/

Hjärtligt välkomna till oss på Axevalla islandshästbanor!
Friggs tävlingssektion
Friggs hemsida: http://www.frigg.se
https://www.facebook.com/islandhastforeningenfrigg

TS har beslutat att ändra kvalreglerna så att kvalpoäng kan uppnås som en genomsnittspoäng av de två
högsta uppnådda poängen under säsongen från och med SM 2018 och fram till SM 2019.
Det kommer att ge mindre press att prestera på topp varje tävling.

Klasserna T7 och V5 är endast för Barn. Barn är du t.o.m. hela det året du fyller 12 år. Barn
som vill tävla T1, V1, F1 och T2 kvalar in till/tävlar i dessa klasser som Junior. Junior är du
t.o.m. hela det året du fyller 15 år.
Därefter tävlar du som Young Rider t.o.m. hela det året du fyller 21 år
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