Proposition
Trähästcup Sydsverige, delmoment 2
Söndagen den 23 januari 2022.
Arrangör: SVEA voltige
Plats: DanJoHill
1. Plats: DanJoHill, Krusebergsvägen 173, 23594 Vellinge.
2. Anmälningstiden utgår 17/1 2022. Efteranmälan kan ske i mån av plats, kontakta arrangören.
3. Anmälan med information om klubb, klass, laguppställning med födelseår och mailadress till
kontaktperson skickas till sveavoltige@gmail.com
Vid anmälan i Clear round individuellt, ange vilket program som kommer att genomföras.
Programmet behöver inte stämma överens med voltigörens ålder.
4. Startavgift är 150kr/voltigör vid start i en klass och ytterligare 50kr/klass vid start i flera
klasser. Startavgift för Clearround 60kr/voltigör. Avgiften sätts in på Bankgiro: 157-7196 i samband
med anmälan. Märk betalningen
med trähästcup, klubb och lag/voltigör.
5. Domare är Monika Eriksson och Carina Ingelsson. Information om jury i showklasserna ges i
meddelande till voltigörer. Bedömning sker enl. TR VII och bilagor. Poängräkning enligt reglerna
för Trähästcup 2021/2022.
6. Musik tas emot som MP3 filer i samband med anmälan, dock senast 17/1 2022. Skicka
musiken till sveavoltige.musik@gmail.com Döp filen enl. följande: klassklubbnamn (el.
individuell) inspring,grund,kür.mp3. Ta med backup på USB. Saknas musik kan man bli
tilldelad musik.
7. Preliminär starttid kl. 10:00. Alla tävlande gör grund, teknisk kür och kür vid samma inspring.
8. Programmen kommer att utföras på trähäst: 152cm hög till manken, till handtag 157cm. Med
bockgjord och handtag E.S Vario.
Finns flera trähästar för uppvärmning olika storlekar. Det kommer att ligga mattor för avhopp
och finns språngbräda för upphopp.
9. Prisutdelning sker och samtliga startande får rosett. Resultat redovisas i enlighet med TR VII
och regler för Trähästcupen 2021/2022.
10. Meddelande till voltigörer och prel. startordning publiceras i Facebookgruppen: Voltige
Sverige det finns inga hinder. Senast 3dagar i förväg.

11. Lättare Cafeterian kommer att finnas på plats.
12. Vid frågor: Tävlingsledare: Daniela Fiskbaek 0705279017, Resultats & Sekretariat ansvarig:
Johanna Severin 0709409634.
Klasser:
Klass 1 Svår klass individuellt, minior (8-14år)
Klass 2 Svår klass individuellt, junior (14-18år)
Klass 3 Svår klass individuellt, senior (16år och äldre)
Klass 4 Clear round, individuellt (alla åldrar, valfritt program meddela vid anmälan)
Klass 5 Svår klasslag junior, 3-9st
Klass 6 Svår klasslag senior, 3-9st
Klass 7 Lättklass lag typ 1, 3-9st
Klass 8 Pas-de-deux (ingen indelning junior/senior)
Klass 9 Showklass lag, 3-8st
Närmare information om klasserna och regler: Trähästcupen 2021/2022
Välkomna!

