
 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2017  

24 september 2017  

på Ensta ovalbana 
 

 Den 24 september är distriktsmästerskapets FINALDAG, där 

distriktsmästare utses och uttagningarna sker fram till den 4 

september 2017 och ska vara baserat på uttagningspoäng.  

 Grenarna: F1, V1, T1, T2 och F2, V2, T3, T4 samt V5, T5, T6, T7 och T8 

 Seniorer och ungdomar tävlar ihop. I mån av deltagare och utrymme i 

tidsprogram blir det separata finaler.  

 Delta på minst två godkända tävlingar i den gren du vill delta på. 

Godkänd tävling = ska vara på ovalbana och dömas av minst 3 domare 

 Senast 8 dagar efter tävlingen rapporteras resultatet (genom bild på 

resultatlistan) till e-postadressen  stif.dm@gmail.com 

 Anmälningsavgiften till uttagningen (hamna på uttagningslista) är 100 

kr per häst (oavsett antal grenar) och betalas till PG 833955-8 

samtidigt som första resultatet rapporteras in. 



 Gör du bättre resultat senare under säsongen, anmäl detta till samma 

e-postadress senat 8 dagar efter tävlingen (då krävs ingen ny avgift) 

 De två bästa poängen delat på två blir uttagningsresultatet/placering 

på rankinglistan 

 Resultatet i uttagningen (rankinglista) kan följas på StIFs facebooksida 

och StIFs hemsida (när den blir klar) 

 För att få delta i DM och därmed uttagningen krävs huvudmedlemskap 

i distriktet, dvs i Dís, Eyvinur, MöRS eller Vallfari 

 Efter den 4 september kallas de bästa i varje gren till finaler på 

Distriktsmästerskapet (sen kommer anmälan göras vi Icesale och 

anmälningsavgiften blir 400 kr) 

 FIPO / Rules and Regulations gäller på finaldagen. Det innebär att 

samma ekipage endast kan delta i en tölt och en gångartsgren. Vid kval 

till tex flera töltgrenar är den bästa placeringen som gäller. En ryttare 

kan förstås inte ha mer än en häst i samma final 

 final genomförs vid tillräckligt antal ekipage och med hänsyn till 

tidsprogrammet. Likaså ungdomsfinaler genomförs vid tillräckligt 

många anmälda och med hänsyn till tidsprogrammet. 

 DISTRIKTSMÄSTARE utses i varje gren - både senior och ungdom 

(oavsett om de ridit final var för sig eller tillsammans)  

 Finaldagen döms av tre domare 

 Frågor? Vänd dig till Åsa Karlberg, aasa.karlberg@gmail.com eller 

stif.dm@gmail.com  

 

VÄLKOMNA! 
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