Faxi Islandshestforening ønsker velkommen til Barnestevnet under NM i 14.-17.
Juli -22. På Haugaland Hestesport Arena.

Dette er ikke NM klasser.
Det vil bli konkurrert i følgende klasser:

Barn 11-13 år (alle deltagere må min fylle 11 år i -22)
- Tølt / T7
- 4 –gang /V5

Oppstalling og mottak:
Det åpnes for oppstalling fra tirsdag 12. juli
Innsjekk 12/7 fra kl 15- 23, 13/7 kl 15 til 23.
Innsjekk utenom disse tider, ta kontakt på tlf 97014051/90596533.
Det blir oppstalling i permanente, staller og teltstaller. Før lossing av hest inne på
NM-området, skal hestepass, vaksinasjonsdokumentasjon/helsekort og
egenerklæring (evt veterinærattest ikke eldre enn 8 dager), kontrolleres av mottak
hos arrangør.
Det er krav til vaksinasjon av hester som ved FEI-stevner: Vaksinasjon | Norges
Rytterforbund
Påmelding til barnestevnet foregår på følgende måte:
Alle klubber inviteres til å stille med 1 ekvipasje i barnestevnet som representant for
klubben.
Det er klubbene selv som nominerer rytter. Om klubbene vil delvis eller helt sponse
deltagelse/oppstalling er opp til klubbene selv å avgjøre.
Selv om dette ikke er ett offisielt Norgesmesterskap, vil det være mye folk og stor
oppmerksomhet. Vi henstiller derfor klubbene om at de sender ryttere som har litt
erfaring og ridd minimum tre stevner fra før.
Alle klubbene får epost fra Faxi Islandshestforening der de skal tilbakemelde
opplysninger om rytter på eget vedlagt skjema. Frist for retur av skjema samt betaling
for oppstalling settes til 14.06.22 kl 24.00
Betaling for oppstalling overføres konto og merk ‘’barnestevne’’

Hvis ikke alle plasser fylles opp ved tilbakemelding fra klubbene vil det bli åpnet opp
for å ta inn flere barneryttere etter “først til Mølla prinsippet”. Påmelding vil da skje via
Sporti fra 15.06.21 kl 21.00
Det er totalt max 25 plasser disponible for barneryttere.
Deltakeravgift er kr 0,Oppstalling tilbys for den som trenger det:
• Oppstalling i enkeltboks: kr 2200,- pr hest.
Det vil være mulig å kjøpe utrensking av boks ved utsjekk. Pris kr 400,- Boks som
forlates uten å være ryddet ved avreise, ettersendes et krav på kr 600,-.
Overnatting for tilreisende som ønsker overnatting på hotell/motell, anbefaler vi:
Aksdal Inn, tlf 52775900 ca 10 min kjøring
Choice Hotel Maritim bruk kampanelink Quality Hotel Maritim - Ny bestilling
(mews.com)
ca 20 min
Grindafjord Camping tlf 52775740 ca 15 min

Det blir også mulighet til camping ved å leie plass for campingvogn/bobil ved
anlegget og man kan bruke garderobe ved arenaen. Bestilling av camping gjøres
samtidig som påmelding til NM i Sporti. Pris pr plass for camping er kr 300,- pr døgn
+ kr 50 pr døgn for leie av strøm.

Stevneorganisasjon:
Stevneleder: Torgeir Strøm tlf 90893963 epost: torgeirstrom@gmail.com
Påmelding og sekretariat: Hege Storebø tlf 48272183 epost:
hegestorebo@hotmail.com
Oppstalling og mottak: Johannes Kolnes tlf 90596533
Mediakontakt: Jenny Aimala tlf 47287579.
Info, startlister og program vil bli publisert på Appen LH Kappi, se også info på
Facebook arrangementet “NM Islandshest 2022”

