Inbjudan till Gneistis Sommartävling Nivå 3
14-16 juni på Wången

Anmälan och anmälningsavgift:
Anmälan görs via indta.se. Anmälningsavgift: 900 kr senior och YR, 700 kr junior
och barn, inkluderar veterinäravgift samt grenavgift. Sista anmälningsdag 3/6-19.
Utländska ekipage:
Ni mailar in er anmälan till tavling@gneisti.nu
I anmälningsmailet ska ditt fullständiga namn, hästens/hästarnas fullständiga namn
med regnr finnas med, vilka grenar ni deltar i, vilken klubb du rider för samt ditt
medlemsnr hos din klubb. Anmälan blir giltig när anmälningsavgiften är betald, se
nedan för bankuppgifter. Ni måste även skriva om ni önskar boka box/hage för
meetinget och betala för det för att de ska bli bokade. Priser ser ni nedan. Märk
betalningen med ST & ryttarens namn.
Är det något som inte fungerar kan ni höra av er till tävlingsansvarig Isabella Olsson
+46725152597.
Bankuppgifter:
PG 539913-4, IBAN NR SE 03 9500 0099 6034 0539 9134, BIC NDEASESS
Tävlingsansvarig: Isabella Olsson, 0725152597, tavling@gneisti.nu
Boxplats:
Uppstallning:
Boxar & hagar bokas separat via indta.se. Se Gneisti Sommartävling: Uppstallning
meeting. Box 800 kr och hage 400 kr.
Boxarna är strödda vid ankomst. Lämnas väl mockade, ej tömda, vid avresa.

Omockad box debiteras 300 kr i efterhand. Box & hagavgift återbetalas ej vid
avanmälan. Box dagtid (300 kr) går att boka separat, maila tavling@gneisti.nu och
betala till Gneistis PG som är angivet tidigare. Hage enstaka dagar går att boka på
plats i mån av tillgång: 200 kr dag. Märk betalningen med uppstallning samt ryttarens
namn. Uppstallningsavgift återbetalas ej vid avanmälan.
Vaccinationsregler:
Nationella vaccinationsregler gäller, läs mer på
http://www.icelandichorse.se/tavling/tavlingsregler/Vaccination/
Grenar:
Senior, YR samt junior: T3, T4, T8, T6,V5, V2, F2, F3, P1, P2, P3 & Galopprace.
Barn: V6 & T8
Alla grenar öppna, inga kvalgränser. Minsta antal startande ekipage per gren är 4,
annars blir man erbjuden annan gren, gäller ej P1, P2 & P3.
Barnklass: Till och med det år du fyllt 12 år.
Juniorklass: Till och med det år du fyllt 15 år.
Young Rider: Från och med det år du fyller 16 år upp till och med det år du fyller 21.
Domare:
• Jenny Göransson
• Lisa Olovsson
• Lena Lennartsson
• Kicki Flanck
• Hulda Geirsdottir
Boende: Kontakta Wångens Wärdshus; tel 0640-17417.
Avanmälan:
Kostnadsfritt fram till och med 3/6, därefter endast mot uppvisat veterinärintyg.
Maila tavling@gneisti.nu. Box-/hagavgift återbetalas ej vid avanmälan.
Allmän information:
Tävlingen ligger i samband med Wångens avelsvisning. Gneisti kör även en separat
WR-klassad nivå 2 tävling med sm-kval i samband med denna tävling. Vi kommer
även ha en saluhästvisning under helgen, håll utkik på hemsidan Gneisti.nu för mer
information. Ryttarbrev kommer ut på hemsidan senast 4/6-2019.
Vi syns på Wången i Juni!

