SARPSBORG OG OMEGN RIDEKLUBB
Inviterer til
NM individuelt for Mounted Games på Kalnes
6. – 7. september 2014
Stevnested: Kalnes videregående skole. Sandtangen 85, 1712 Grålum
Påmelding: Påmelding og registreringsskjema sendes til Andreas Johansen
joss88@hotmail.com innen 31 august. Etter denne dato må startavgift betales i sin helhet.
Fritak fra dette kun ved fremvisning av veterinærattest eller legeerklæring.
Stevneavgift: Startavgift kr. 400,-. Pr. deltager. Startavgift og andre
deltagerutgifter(oppstalling, strøm camping etc.) betales samlet til konto nr. 82150200675
innen 31 august. Husk å merke innbetalingen med NM Individuelt og navn.
Klasser og konkurranseform: Junior U17 og åpen klasse. Junior U17(ryttere født i 1997 eller
senere) gjennomføres som egen klasse med tre (3) eller flere påmeldte. Ved ett heat i en
klasse vil poengene akkumuleres fra start og tas med til finalen, hvor det regnes doble
poeng. Det gjennomføres 2 sesjoner på lørdag med 8 race i hver og 1 sesjon med 8 race og
finale med 10 race på søndag. Ved stor deltagelse vil antall finaler i hver klasse bli vurdert
mot tidsfaktor.
Oppstalling: Det er 8 bokser på Kalnes. Pris kr. 500,- for helga. Utover dette ordner vi bokser
etter behov til annen pris nær Kalnes. Bokser bestilles på tlf 97037005, Jarle Sponås.
Padocker kan settes opp i inngjerdet område, pris kr. 100,- pr ponni for helga. Ta med
strømtråd og stolper. Bokser og padocker må møkkes før avreise.
Overnatting: Overnatting i telt, medbrakt bobil/ campingvogn. Telt kr. 100,- for helga, strøm
til bobil/ campingvogn kr. 200 for helga.
Teknisk personell: Hver deltaker må stille med egen banebygger i eget heat og linjedommer
i påfølgende heat. Unnlatelse vil medføre minus 5 poeng.
Bane: Grus blandet med filt. Ca. 60 x 90 meter.
Fremmøte/formaliteter: Ankomst fredag kveld senest kl.22.00. Fremvisning av heste-pass
og lisenser før avlasting ved ankomst.

Briefing/ stevnestart/reglement: Briefing lørdag kl.09.00, stevnestart lørdag kl… 10.00 og
søndag kl. 09.00. KR1 generelt konkurransereglement og gjeldende IMGA reglement gjelder
som grenreglement.
.
Steward: Anton Granhus
Trekning/ryttermelding: Racelister og trekning legges ut på www.gamespro.org etter
påmeldingsfristens utløp. Ryttermelding vil bli lagt ut.
Premiering: Pengepremier/ gavekort som førstepremie i hver klasse. Hver førsteplass i
respektive finaler vil bli ekstra premiert.
Kiosk/ bespisning: Åpen kiosk på stedet.

Grillen tennes lørdag kveld, ta med grillmat.

Kontaktpersoner: Per Erik Holst tlf.98224319 og Jarle Sponås tlf. 97037005
Det tas forbehold om endringer og feil i proposisjonen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele
stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun skje på anvist røykeplass.

