Velkommen til Pinsestevnet i
Seljord 2019
Her finner du viktig informasjon om påmelding, klasser,
oppstalling og annet. Les derfor innbydelsen nøye! Har du
spørsmål utover dette, ta kontakt med stevneleder eller
sekretariatsleder.
Pinsestevnet er et av de største arrangementene i NIHF og
forbindes med masse hest, kos, hygge og nye bekjentskaper.
Stevnet er et dugnadsstevne og et samarbeid mellom lokallagene.
Derfor er det viktig at alle påmeldte holder en god dialog med
resten av lokallagene og stevneledelsen for å holde orden på sine
oppgaver igjennom helgen.
Vi gleder oss til et morsomt og hyggelig stevne der alle finner noe
de kan ta del i, med eller uten hest. I år vil det i tillegg til
konkurranser være kurs i bakkearbeid med hest, fotokurs for
barn og unge, samtalekafe med kjente ryttere med mer. Kursene
er gratis!
Bli med å gjør pinsestevnet til årets sosiale begivenhet i NIHF!

Ta turen til Seljord!
Før påmelding er det viktig å kontrollere at hestens vaksinasjoner er i
orden! For pinsestevnet gjelder nasjonale vaksinasjonsregler.Første
grunnvaksine dag 0, deretter grunnvaksine nr. 2 mellom dag 21 og dag
92. Deretter skal hesten revaksineres årlig. Den første årlige
revaksineringen skal være gitt senest 12 måneder etter den siste
vaksinen i grunnimmuniseringen. Det skal ha gått minst 7 dager siden
siste vaksinasjon før hesten ankommer Pinsestevnet.
A og B-klasser: Disse gjelder som kvalifisering til Sportsklasse A eller B.
Disse klassene går på VM banen. På Pinsa er B- klassene åpne for alle
juniorer, ungryttere og seniorer, dvs ingen kvalifiseringskrav.
D-klassene: Her trengs ingen kvalifisering, det kjøres fritidsklasser for
alle aldersgrupper, inkludert barn, samt unghestklasse og egen klasse
for ”Vi over 50”. D-klassene arrangeres på Grusbanen. Unghestklassen
er åpen for A-kvalifiserte ryttere med unge hester.
Passdisipliner, trail og flaggritt: Dette er åpne klasser der alle kan være
med.
Det arrangeres også en salgsvisning og, som alltid, kostymetølt.
KLASSER/DISIPLINER
1. Sportsklasse A (eliteklasse): V1, T1, F1, T2.
2. Åpen Klasse B (kvalifiseringsklasse, for alle som ikke er A-kvalifisert):
V2, T3, F2, T4.
3. Rekruttklasse: Barn under 11 år. Kan ha med egen hest eller låne hest
som allerede er påmeldt med annen rytter i andre klasser. Rytterne kan
ha med leier.
4. Barneklasse: Aldersgruppe 11-13 år: V5, T8.
5. Åpen Fritidsklasse-D Junior: V5, T8.
6. Åpen Fritidsklasse-D Ungrytter/Senior: V5, T8.
7. Unghestklasse, for hester 5-6 år. Åpen også for A-ryttere med
unghester: V5, T8.
8. ”Vi over 50”: V5, T8.
Andre disipliner, åpne for alle
P1 250 m pass (junior/ungrytter + senior)
P3 150 m pass (junior/ungrytter + senior)
P2 Speedpass (junior/ungrytter + senior)
PP1 Stilpass (junior/ungrytter + senior)

TR1 Trail Barn/junior + ungrytter/senior
FR1 Flaggritt Barn/junior + ungrytter/senior
Kostymetølt: En klasse – egner seg for alle aldre, fra rekrutter til
seniorer. Ingen påmelding – bare still direkte til start!
Kvalifiseringskrav
Meld deg på i klasse ut fra det resultat du har oppnådd på tidligere
stevner:
Pinsestevet har en spesiell profil som breddestevne, derfor er
klasseinndelingene/kravene litt annerledes enn det som står i NIHFs
stevnestruktur (med unntak av A-klassene). Les derfor nedenstående
beskrivelse nøye, og ta evt kontakt dersom du lurer på noe.
A og B-klasser:
- Sportsklasse A: Ekvipasjer som har NIHF A-kvalifisert seg i løpet av
siste og inneværende sesong (2018/2019) ref NIHFs Stevenstruktur. Er
du A-kvalifisert må du starte i Sportsklasse A. Unntaket er Juniorer, som
kan velge å starte i klasse B i stedet for klasse A, så lenge de ikke har
oppnådd karakteren 6.00. Har de passert karakteren 6.00 må juniorene
starte i klasse A. Ved nok påmeldte juniorer vil disse få egne finaler, de
vil uansett premieres separat.
A-Kvalifiseringskravene er listet opp i Stevenstrukturen, som ligger under
Sport på NIHF.no. Husk å skrive i påmeldingen når du kvalifiserte deg!
Det er ikke mulig å melde seg på i A klassen hvis man ikke er kvalifisert
på tidspunktet ved påmelding!
Elitelagsryttere kan starte A-klassen med inntil to hester uten å være
kvalifisert, se Landslagsreglementet 2019.
- Åpen klasse B: Ingen krav til tidligere oppnådde resultater. Åpen for alle
over 13 år som ikke er Sportsklasse A-kvalifisert (Juniorer kan starte i
klasse B hvis de ikke har oppnådd karakteren 6.00 i løpet av 2018 eller
2019). Klassen for deg som ønsker å kvalifisere deg til NIHF
Sportsklasse A eller B (ref NIHFs Stevnestruktur).
D-Klasser:
D-klasse V5/T8 Junior/Ungrytter/Senior/Unghestklasse/”Vi over 50”:
Ikke-kvalifiserende disipliner. Ekvipasjer som i løpet av forrige og
inneværende sesong (2018/2019) har ridd til over 5.20 tre ganger eller
mer kan ikke starte fritidsklasser.
- Barneklassen: Åpen for alle i alderen 11-13 år. Pga Norsk
Idrettsforenings (NIF) regler ifh til barneidrett, er det ikke mulighet for at
barn under 13 år kan konkurrere i A-, B- eller de øvrige D-klassene!

Felles for B, D, Barneklasser, Unghestklasser og ”Vi over 50”:
Husk å oppgi ønsket HÅND! De som ikke oppgir hånd blir automatisk
satt på venstre.
Hvis noen synes det er vanskelig å velge klasse vil vi gjerne hjelpe. Send
en mail til ingeborgha@hotmail.com om du har spørsmål vedrørende
dette! ☺
PRISER OG PÅMELDING
PRISER
Påmelding: 400,- (gjelder ikke for hester som kun skal gå salgsvisning
eller ekvipasjer som kun skal delta i rekruttklasse),
Pris per disiplin for D-klasse, Unghestklasse,”Vi over 50”, Flaggritt og
Trail: 150,- Pris per disiplin, B- og A-klasse: 200,Pris per disiplin Passdisipliner: 200,I barneklassen er det ingen disiplinavgift, kun påmeldingsavgift og
oppstalling. Rekruttklassen er gratis, med det må betales oppstalling.
Salgsvisning: 200,- (kun søndag)
Camping bobil/campingvogn m/strøm: 400,Telt m/ strøm: 250,Rytterfest lørdag kveld: Gratis for ryttere, andre kjøper billett på plassen
Oppstalling (obligatorisk):
-Eneboks: 950,-Boks 2 og 2: 500,- per hest
-Utekve 200,- (NB! Må ha med eget gjerde til utekve)
Man må ha boks og/eller utekve. Prisen er inkludert flis.
VIKTIG: I år, som i fjor! Har det vært vanskelig å få tak i grovfôr, så
derfor har det blitt bestemt at i år tar alle med eget grôvfor til pinsa. Dette
gjelder både om du skal ha boks eller utekve.
Hester som kun skal gå salgsvisning og/eller rekruttklasse må også ha
oppstalling.
De som også skal gå konkurranser i tillegg til Salgsvisning eller
Rekruttklasse bruker påmeldingsskjema og krysser av for at hesten også
skal gå salgsvisning og/eller rekruttklasse.
Dersom du ønsker boks to og to sammen med en annen må du skrive i
påmeldingen navn og eier på den hesten du skal dele boks med.
PÅMELDING

Deltakende rytter må være medlem av NIHF eller annen organisasjon
tilknyttet FEIF. Deltagende hest må være født i 2014 eller tidligere, og
være registrert i NIHF. Du må være registrert i din lokalklubb på
Sporti.no og ha betalt kontingent for 2019 for å melde deg på
Pinsestevnet.
Påmelding er på https://www.sporti.dk/calendar/#c=NO Påmeldingen er
bindende, og påmeldingsfrist er 25. Mai.
Eventuelle endringer må meldes til Ingeborgha@hotmail.com Siste frist
for endringer er onsdag 31. mai kl. 22.00.
• Hver ekvipasje kan kun delta i én klasseinndeling: dvs samme ekvipasje kan
f.eks ikke ri D-klasse V5 og B-klasse T3.
• Hver deltager kan maksimalt melde seg på i fire disipliner (passdisiplinene
sammen teller som én, slik at de som vil starte passdisiplinener, tølt og
femgang kan gjøre det. Hver dog obs på at P1 og P3 kan gå samme dag som
P2 og tølt, og at det følges FIPO regler iht hvor mange klasser du kan starte
om dagen.
• Man kan melde seg på med to hester, evt flere hester forutsetter at stevnet
ikke er fullt ved påmeldingsfrist. Man kan melde på to hester på Sporti, evt
flere må settes på venteliste ved å sende epost til:
Ingeborgha@hotmail.com.
• For at du skal få pengene tilbake ved evt. frafall må du vise frem
veterinærattest eller legeerklæring ikke senere enn sju dager etter stevnet.
• Vi forbeholder oss retten til å slå sammen eller å avlyse klasser og disipliner
dersom det er mindre enn 10 påmeldte og 5 startende. Det må være 10
startende for at det skal arrangeres A-finale i en klasse, og 15 for at det skal
arrangeres B-finale.
• Du finner FEIF regler her
https://www.feif.org/files/documents/FEIF_Rules_Regulations2018_1_sport.pd
f
• FEIF Sport Guidelines finner du her
https://www.feif.org/files/documents/sj_guidelines2018.pdf

PRAKTISK INFORMASJON
Stevnestart: Lørdag 8. juni kl. 08.00
Stevneslutt: Mandag 10 juni ca kl 16.00.
Innsjekking: Fra fredag 7. juni kl. 17.00. Ved behov for innsjekk tidligere,
ta kontakt med stevneledelsen. kristinamadsen@live.no / 94154647
Alle hester må være ankommet stevneplassen fredag før kl. 24.00.
Hestepass med gyldig vaksinasjon (senest 7 dager før stevnestart) og
egenerklæring må forevises før hesten tas av transporten. Hestepasset

leveres i innsjekk og utleveres igjen av klubbens ansvarsperson, ved
godkjent rengjort boks/ utekve når man sjekker ut.
Utsjekking: Boks og utekve, i tillegg til området utenfor boks/kve, må
rengjøres før avreise. Dette må godkjennes av klubbens ansvarsperson,
så får tilbake hestepasset man leverte ved innsjekk.
Oppstalling: Alle kan få eneboks om de vil. Vi leier inn ekstra stallbokser
som settes opp på plassen. Dersom du ønsker boks to og to sammen
med en annen må du skrive i påmeldingen navn og eier på den hesten
du skal dele boks eller kve med. Det er IKKE LOV å sette opp utekve
andre steder enn tildelte plasser. Man kan bestille utekve i tillegg til boks.
Plass får du utdelt ved innsjekking sammen med utdeling av boks.
For at Pinsestevnet skal bli et godt gjennomført stevne er vi avhengige
av at folk er flinke til å jobbe dugnad og hjelpe til der det trengs. Kan du
tenke deg å jobbe noe dugnad, kryss av for ønsket dugnadsoppgave i
påmeldingen!
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Stevneleder:
Kristina Madsen
Tlf: 94154647
e-post: kristinamadsen@live.no
Påmeldingsansvarlig/Sekretariatsleder:
Ingeborg Hauge Rønning

Tlf. 97952425
e-post: Ingeborgha@hotmail.com

