Varmt välkommen till Elmia Icelandic Power Show!
Vi ser fram emot en härlig tävling och hoppas att du och din häst kommer ha det bra på
Elmia.

Tidsprogram , startlistor och resultat hittar ni på www.isresultat.se .
Deltagarlistor läggs ut ca två veckor innan start, startlistor läggs ut ca en vecka innan start
på isresultat.se.
Musikval
Vill ni välja musik till ert program går det bra, maila till carro_wintzell@hotmail.com fram till 8
oktober.
Veterinärbesiktning
Din häst ska besiktas varje dag som hästen startar,både inför uttagning och final.
Om hästen inte är besiktad och godkänd, får den inte starta.
Tider för veterinärbesiktning:
Fredag: 8.00-9.00
Lördag: 7.30-8.30
Söndag: 8.00-9.00
Tider för ridning på ovalbanan
Torsdag från 15:00-20.00
Fredagen 21.00-22.00
Lördag är banan helt stängd för träning.
Vi begränsar antal ekipage inne på banan för att spara på underlaget och tänka på
säkerheten.
Ett maxantal ekipage kommer därför att få finnas på banan åt gången.
När någon är klar kommer nästa ekipage in.
Tider för incheckning

Torsdag: 15.00-20.00
Fredag: 8.00-9.00
Lördag: 8.00-9.00
Om ni anländer senare eller tidigare tid än ovanstående tider MÅSTE detta bokas i förväg.
Då ringer du: Rebecca 0708-774099 eller Jennie 0704-999423

Infart sker via:Följ skyltar Djurtransporter, skyltat fram till Elmia. Alla kör in via samma grind.
Utfart sker via:Karta som finns på plats.
Medtag hästpass, ryttarlicens, ryttarförsäkran samt vacc intyg.
Alla tävlande kommer bli presenterade, inte bara av speaker utan även på storbilds-tv med
sitt och hästens namn.
Hästskötarbiljett
Kostar 250 kr och köps på plats i incheckningen.
Ni får köpa en biljett per häst till hästskötare, har ni två hästar får ni två köpa två biljetter osv.
Till ungdomarna ingår EN hästskötarbiljett.
Observera att läktarbiljett får alla köpa till som vill ha garanterad plats på läktarna. Det går att
köpa på plats i huvudentrén på Elmia om det inte är slutsålt. Det kommer finnas ett antal
platser för tävlande och hästskötare på läktaren. Dock är det som sagt begränsat med dessa
platser.
Klädkod
Tävlingskläder, vita eller mörka ridbyxor. Kavaj, stövlar eller jodphur skor.
Detta gäller även vid prisutdelning.
Elmia guide Appen
Finns att ladda ner via appstore. Där hittar du bra info runt hela Elmia Horse Show.
Boxar
Islandshästarna kommer ha ett eget utrymme bakom den stora A-hallen där boxar,
framridning och camping kommer byggas upp.
Innan du checkar ut och åker hem ska ALLT spån mockas ut ur boxen annars kommer Du
att debiteras 2500;- inkl moms för detta.
Spån
Det ingår spån till din box.

Hö
På grund av den foderbrist som råder i landet har vi inte hö att erbjuda på tävlingsplatsen.
Medtag därför den mängden hö du behöver till din häst.

Området

Det är absolut förbjudet att ta sig vidare ner mot dressyr och hopphästarna.
Och det är absolut förbjudet att rida utanför det området som är utmarkerat.
Följs inte reglerna kan du som ekipage bli diskad i från hela tävlingen och avvisad från
platsen.
Stallområdet stängs för alla in och utpasserande ca 23:00-06:00 om något inträffar och man
måste ta sig in på området ringer man telefonnummer som står på grinden.

Filmning
I lobby nord kommer en det sändas en del intervjuer med kända ridsports-profiler.
Horse & Country kommer filma eventet från alla discipliner, vilket ger oss extra
uppmärksamhet. Det kommer även filmas i stallar etc. Även annan filmning kommer
förekomma från Equisport.

Finaler
Om du kommer till final och inte tänker rida den, vill vi veta det senast: 1 timme efter din
sista gren är avslutad. Om inte detta följs kommer dina resultat inte rapporteras och du
riskerar en varning.
Om du ska stryka dig från en gren innan tävlingen börjat gör du detta via sms : 0708774099
där uppger du hästnamn, ryttare och gren.
Om du ska stryka dig från final eller gren när tävlingen börjat görs det endast skriftligt till
sekretariatet vid läktaren .
Featherprize kommer att delas ut till en seniorryttare och en ungdomsryttare, som domarna
väljer.
Prisutdelningen av denna utmärkelse sker under söndagens finaler.
Resultat
I lobbyn utanför Hall A kommer resultat att sättas upp. Det kommer inte finnas några
domarkomentars-blanketter att tillgå för tävlande. Alltså endast resultat.
Du hittar även resultat på www.isresultat.se
Strykningar
Strykningar görs innan tävlingen görs via sms till 0708774099.
Vi kan tyvärr inte erbjuda återbetalning, klassbyte eller något annat byte.
Om du tänkt redan nu att stryka dig från en gren, vänta inte med detta, utan meddela oss
redan nu. Då detta är ett publikevenemang.

Prispengar
Fantastiska prispengar på Elmia i Senior-klasserna. Men detta gäller för utbetalning:
Om du vinner prispengar skickar du en faktura inklusive moms på prissumman till:
info@benje.nu
med följande uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, hästnamn, vilken placering du fick och i vilken klass.
Vi kommer alltså endast kunna betala ut prispengar via faktura. Det tar ca 30 dagar innan
pengarna utbetalas.

Om det blir delad placering i klasser där det är prispengar så får de som kommer på
samma placering dela på angiven prissumma. Detta beslut går inte att överklaga.

Annat
Under veckan kommer Islandshästarna även att synas inne på huvudarenan i olika
uppvisningar och shower. Mer om det finns i programmet på Elmia Scandinavian
Horseshow. Det finns även ståplats vid alla banor, Island, Dressyr och Hoppning.
Det kommer finnas över 100 utställare på plats, hos Islandshästarna finns det självklart
utställare även detta året.
Det blir även clinics på fredag och lördag. Samt hingstshow på söndag där publiken röstar.
Fredag och lördag är det även föreläsningar i speakers corner i lobby nord.
Mer info om eventet hittar ni på www.elmia.se/icelandic-power-show
Mat och alla faciliteter finns under Elmias tak.
Boende i Jönköping
www.jkpg.com
Kontakt:
Medarrangör samt tävlingsledare:
Rebecca Holmström 0708-774099
Medarrangör samt eventansvarig:
Jennie Filipsson Eriksson 0704-999423
Sekretariat : Mats Adler 0709-56 65 95
Ban-ansvarig:Olle Eriksson 0706-465040

Vi önskar dig lycka till och hoppas att vi alla får fantastiska dagar på Elmia och
Elmia Icelandic Power Show 2018!
Icelandic Future Stars, young horses
Syftet med denna klass är att skapa möjligheter för de yngre hästarna att komma ut på
tävlingsbanan i större sammanhang. Och att ge de yngre hästarna en start på karriären.
Prispengar: 3000 kr, 2000 kr, 1000 kr. Uttagning och final för de tre bästa 5-åringarna och
tre bästa 6-åringarna tillsammans på söndagen.
★ För hästar födda 2012 eller 2013
★ Hästar som startar denna klass får inte starta någon annan sportklass.
➔ programmet rids med ett ekipage på banan. Ryttaren har 5 min på sig att visa:Långsam mellantempo tölt, ökad-mellantempo tölt, mellan-ökat tempo trav, mellan skritt och långsammellan tempo galopp.
➔ Gångarterna rids i en följd. Ryttaren får rida samma gångart flera gånger. ➔ Ryttaren får
byta varv under rittens gång.

➔ Ritten får ta max 5 min. Efter 3 1/2 min säger speakern till hur lång tid ekipaget har kvar,
detta för att optimera ryttarens uppvisning.
➔ En domare kommenterar ritten och berättar vilken poäng som ges och om ryttaren kan
göra något för att höja den, ex ändra tempot.
➔ Poängen bestäms av två domare som tillsammans visar en poäng, mellan 0-10. Poängen
för allmänt intryck fördubblas. (Poängen adderas och divideras därefter med 7 för att få
slutpoäng)
Finalen innehåller samma moment, inget varvbyte. Varv väljs på sedvanligt sätt av
finalisterna innan start.

Icelandic Future Stars, young horses
English
For horses born in 2012 or 2013
★ Horses starting this class must not start any other sports class.
➔ The program with one horse at a time on the track. The rider has 5 minutes to show: Slow
- medium tölt, medium-fast tölt, trott, medium walk and gallop.
➔ The gaits should be presented in one sequence. The rider is allowed to ride the same gait
more than once..
➔ The rider is allowed to change turns during the ride.
➔ The ride may maximum take up to 5 minutes. After 3 1/2 min, the speaker tells how long
the ride has left, to optimize the rider's program.
➔ A judge comments on the ride and tells what points are given and if the rider can do
something to raise it, for example, change the tempo.
➔ The score is awarded by two judges between 0-10. The score for general impression
doubles. (The score is added and then divided by 7 to get final points) The final will be in one
direction, left or right.
The best 3 of the 5 years and 6 years are then ready for the A-final on sunday.
Final instructions:
➔ Slow to medium tempo tölt ➔ medium to fast tempo trott ➔ Medium tempo walk
➔ Medium tempo galopp
➔ Medium to extended tempo tölt

★ Points for the gait
★ Points for general impression
★ Then a total score for ranking of the horses
If there are any question contact us: info@hesthaga.com

