Proposition trähästcup Mellansverige, delmoment 2
Söndagen den 13 februari 2022
Arrangör: NRF Voltige, Njurunda Ryttareförening
Tävlingen kommer att anpassas efter rådande pandemiregler.
1. Plats: Njurunda Ryttareförening, Byvägen 1A, 86232 Kvissleby
2. Anmälningstiden utgår 4/2-22. Efteranmälan kan ske till arrangören

3. Anmälan med information om klubb, klass, laguppställning med födelseår och
mailadress till kontaktperson skickas till: helenest@live.se
4. Startavgift är 150:-/voltigör vid start i en klass, och ytterligare 70:-/ klass vid start i
flera klasser. Clear roundklass 150:-.
Avgiften sätts in på NRF Voltige swishkonto 123 6731301 klubbvis i samband med
anmälan. Märk betalningen trähäst och klubb.
5. Domare: Linda Jenvall och Matilda Lancing (aspirant) för alla klasser. Bedömning
enligt TR.Poängräkning enligt regler för Trähästcup 2021/2022.
6. Musik tas emot som MP3 filer senast 7/2. Skickas till Henny Lindström ;
hennylind@icloud.com , döp filen enl. följande: klass, namn, inspring, grund, kur.

7. Starttid 10.00. Alla tävlande grund, teknisk kur och kur vid samma inspring.
8. Tävlingen utförs i isolerat ridhus. Trähäst (150 cm) för tävling med bra hemmagjorda
handtag.
Finns två trähästar till (en låg och en hög)med bra handtag för uppvärmning. Mattor
och satsbräda finns.
9. Prisutdelning sker ifall omständigheterna tillåter, och samtliga startande får rosett.
Annars skickas rosetter efterhand klubbvis. Resultat redovisas i enlighet med TR VII
och regler för trähästcupen 2021/2022.
10. Meddelande till voltigörer och startlista publiceras i Facebookgruppen: Voltige
Sverige det finns inga hinder. Senast 9/2-22

11. I cafeterian kommer mackor och fika att säljas.
12. Tävlingsledare : Helene Ström 070-8966344

Klasser:
1. Svår klass ind minior
2. Svår klass ind. Junior
3. Svår klass ind senior
4. Clear round ind. ( alla åldrar, valfritt program)
5. Svår klasslag junior 3-9 st.
6. Svår klasslag senior, 3-9 st.
7. Lättklass lag typ 1, 3-9 st.
8. Pas-de deux, junior och senior
9. Showklass lag 3-8 st.
Närmare information om klasserna och regler: Trähästcupen 2021/2022
Önskas fler klasser, kontakta tävlingsledare.

Välkomna!
Skulle cupen utgå pga pandemin eller för få anmälda, kommer en tävling ändå utföras med en
domare, så kallad ”Klubbtävling.”

