INBJUDAN TILL
MINIATYRHÄSTENS DAG
Den 27 maj 2017
På Krustorp Ranch
i Nyköping
Svenska Miniatyrhästföreningen inbjuder till tävlingar och trevlig gemenskap på
Krustorp Ranch i Nyköping.
Anmälan: senast den 14 maj via mail till: mijke.van.ratingen@miniatyrhast.se
Anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro 63 22 57-2 eller bankgiro
838-4554 senast den 14 maj.
Avgifter: 150:- per klass men max 500:- för hela dagen obegränsat antal klasser
per medlem. Icke medlemmar betalar 250:- per klass men max 750:- kr om
anmälan gäller ett sto eller en hingst.

Valacker har 10 % rabatt och betalar alltså 135:- per klass men max 450:- för
hela dagen obegränsat antal klasser per medlem. Icke medlemmar betalar 225:per klass, men max 675:- kr om anmälan gäller en valack.
Domare: Mijke van Ratingen
Tävlingsledare: Katarina Sandås 070-714 91 89
Uppstallning: Boxar finns att låna utan kostnad. Strö och hö får deltagare hålla
med själva. Strö kan köpas på plats om det anmäls i förväg. Box och strö bokas i
samband med anmälan.
Boende: Fri camping, el kan ordnas om ni medtager långa skarvsladdar.
Närmsta hotell är GodMorning Hotell på Gumsbacken, ca 5 minuters bilväg från
Ranchen. https://ligula.se/goodmorninghotels/nykoping/
Tävlingen hålls utomhus på bana ca 20 x 40.
Tävlingarna är öppna för alla hästar, oavsett ras upp till 38” (ca 96,5cm).
Hästarna ska vara vaccinerade enligt föreningens regler se
http://miniatyrhast.se/aktiviteter1.html
Eventuellt kommer klasserna att delas upp baserat på storlek och eller kön
beroende på antalet deltagare. Klass som har mindre än 3 anmälda deltagare
kan komma att slås ihop med liknande klass. Definitivt program fastställs efter
anmälningstidens utgång. Startlistor kommer att finnas på hemsidan senast den
22 maj. www.miniatyrhast.se
Hästarna måsta vara minst 3 år för att deltaga i hopp- eller körklasser. I Halterobstacle, long-line och showmanship måste hästen vara minst 2 år. Och i Liberty
måste hästarna vara minst 1 år gamla.
Hästägarförsäkran laddas ner från klubbens hemsida fylls i och lämnas i
sekretariatet före urlastning.
Det kommer att finnas fika och hamburgare, att köpa på tävlingsplatsen.
ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK.
Mätning av hästarna kommer att ske från kl 08:30 och vi räknar med att första
klassen startar ca kl 10:00
Passa på att bli medlem i föreningen. Se mer info på www.miniatyrhast.se
Se http://www.krustorpranch.se/kontakt-28522339 för vägbeskrivning.

