
 Svenska Islandshästförbundet  Anmälan Tävlingsproposition 

   

Tävlingens namn Vinir KM vuxna 

Tävlingens plats + ort GHP, Säve 

Tävlingsdatum 2016-08-28 

Tävlingens arrangör Vinir 

Arrangörens hemsidesadress www.vinir.se 

Godkänd SIF-tävling  JA  NEJ  

Öppen för andra föreningar JA  NEJ  

Sista anmälningsdag 2016-08-14 

Anmälningsavgift/grenavgift 450/0 

Anmälan pg/bg www.icesale.se 

Tävlingsgrenar 

 F1  F2  V3 

 V1  V2   V4 

 T1  T3   V5 

 T2   T4  V6 

 P1   FS1  T5 

 P3  A-flokk  T6 

 P2  B-flokk  T7 

 PP1    T8 

      

Övriga grenar:       

Anmäl sker via – välj lämpligt alternativ 

 SIFs formulär (visar endast de grenar man har fyllt i ovan) 

Mottagaradress anmälningar (e-post):       

 Arrangörens hemsida  

Hemsidesadress: www.icesale.se 

 PDF att skriva ut o skicka (blankett finns i SIFs blankettbank på hemsidan) 

Skickas med post till:       

Anvisningar för tävlingsarrangör: 
Blanketten mailas/skickas efter ifyllande till SIFs kansli, e-post svenska@icelandichorse.se 

Förflytta dig i dokumentet med hjälp av TAB, använd ej Enter/retur 
 

Tävlingsgrenar - grenar utöver förtryckta skrivs in vid Övriga grenar. 
 

Anmälan sker via – arrangören kan välja tre alternativ. Nytt är anmälan direkt från propositionen på SIFs hemsida, 
där anmälan vidarebefordras direkt till den e-postadress som arrangören anger ovan. 

 

VIKTIGT! Ovanstående uppgifter publiceras på SIFs hemsida. Arrangören ombeds att publicera  
kompletterande uppgifter på egen hemsida, se förslag på information på nästa sida.  

Fortsättning nästa sida    

mailto:svenska@icelandichorse.se
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Kompletterande uppgifter till proposition 
Nedan se förslag på kompletterande uppgifter, att publicera på arrangörens egen hemsida.  

Efteranmälan i mån av plats JA  NEJ  

Max antal deltagare 50 stycken 

För sent inkommen anmälan behandlas 
som efteranmälan 

JA  NEJ  

Anmälan kan återtas t o m anm.tidens utgång JA  NEJ  

Efteranmälan mot dubbel startavgift JA  NEJ  

Bokning av box 
Namn och telnr/e-post 

      

Boxpris  
Meeting och/eller pris per dag 

      

Kostnad för ej använd box       

Hagar  Ange om tex eget material medtages 
eller om permanenta hagar finns 

Permanenta hagar finns, bokas med mail till 
ulrika@vinir.se 

Hagpris 
Meeting och/eller pris per dag 

Kostnad 100 kr, betalas på plats 

Box/hage betalas till  
Kontant vid incheckning el till PG/BG 

Betalas på plats 

Veterinäravgift 
 

      

Ryttarbrev  
Publiceras på www.XXX XX dagar innan tävl 

www.vinir.se, senast 1 vecka innan tävling 

Förslag på hotell/logi       

Kontakt 
Arrangörens kontaktperson o telnr/e-post 

Tävlingsledare Eva Lodfeldt, mail? tel? 

Övrig information  
Ange om det är A-, B-, C-klass i någon gren, 
samt övrig information 
 

Vandringspris i samtliga grenar 
Minimi 3 deltagare krävs för att klassen ska köras. 
Enbart huvudmedlemmar i Vinir kan bli klubbmästare. 
För Vinirmedlemmar som önskar nyttja 
funktionärskupong kontakta ulrika@vinir.se för mer 
info. 

 

http://www.xxx/

