Program for
Mjøsmót
15. – 17. april 2016

Kjøre- og Rideklubben Sleipnir

Velkommen til Mjøsmót på Biri 15. – 17. april 2016
Kjøre- og rideklubben Sleipnir ønsker alle deltagere og tilskuere velkommen til
årets Mjøsmotmesterskap 2016.
I år arrangerer klubben dette vinterstevnet for 23. gang. Det første møte ved
Mjøsa, ”Mjøsmot”, gikk av stabelen på mjøsisen i Åkersvika i 1993.
Mjøsmot arrangeres etter det islandske reglementet for Gædingakeppni.
Gædingakeppni oversatt til norsk betyr ”Konkurranse for vakre, villige og
imponerende Islandshester”.
På Island brukes en 300 m lang ovalbane (50m lengre en den tradisjonelle banen
som blir brukt i sportsstevner). Frem til 2008 ble Mjøsmot arrangert på
rettstrekke/på langsidene på travbanen. I 2008 sto den nye oval/gædingabanen til Kjøre- og rideklubben Sleipnir ferdig, og vi er den eneste
klubben i Norge som har en standard 300 m bane - det er vi stolte av!
Det viktig å vise hensyn og opptre på en sportslig måte ovenfor konkurrenter og
andre på banen.
Vi ønsker alle ekvipasjer lykke til under helgens arrangement!

Styret
Bjørn Åge Lehne
leder

Resultatene vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden:
www.korksleipnir.org
Kjøre- og rideklubben Sleipnir sin facebook side
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Fredag 15. april

Stevnestart klokka 18.00.
Tølt T3 Ungrytter (6 heat, 3 og 3 på banen)
Tølt T3 Senior
(9 heat, 3 og 3 på banen)
T7 Junior
(9 heat, 3 og 3 på banen)
T7 Barn
(2 heat, 2 og 2 på banen)
Slutt fredag
Lørdag 16. april
Start klokka 09.00
A-flokk
(23 starter)
Pause ca. 15 min.
Ungdomsflokk (24 starter)
Pause ca. 40 min.
B-flokk
(19 starter)
Barneflokk
(2 heat, 5 starter)
Pause ca. 15 min.
Ungrytterflokk
(13 starter)
P2 Speedpass
(alle klasser, 11 starter)
Galoppløp
(alle klasser, 9 starter 5 heat)
Slutt lørdag
Søndag 17. april
Start klokka 09.00
Kl 09.00
Kl 09.15
Kl 09.35
Kl 09.55
Kl 10.20
Kl 10.40
Kl 11.00

B-finale T7 Junior. Premieutdeling
B-finale T3 Senior. Premieutdeling
A-finale T7 Barn. Premieutdeling
A-finale T3 Ungrytter. Premieutdeling
A-finale T7 Junior. Premieutdeling
A-finale T3 Senior. Premieutdeling
Premieutdeling P2 Speedpass, galoppløp samt kåring av
Mjøsmótmestre.

Kl 11.30

Pause 30.min

Kl 12.00

Finale Barneflokk
Premieutdeling Barneflokk
Finale Ungdomsflokk
Premieutdeling Ungdomsflokk
Finale B-flokk
Premieutdeling B-flokk
Finale Ungrytterflokk
Premieutdeling Ungrytterflokk
Finale A-flokk
Premieutdeling A-flokk

Kl 12.25
Kl 12.50
Kl 13.20
Kl 13.45

Ca kl 14:20

Stevnet slutt
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Velkommen til Mjøsmót på Biri 15. – 17. april
Banene:
Dommere:
Speaker:
Stevnekommite:

T3 og T7 (tølt): 250 m ovalbane. Konkurransen i gæðinga (flokkene) går på 300 m
ovalbane. Nytt av året er at alle deltakerne rir alene på bana i uttakningen.
Snorri Dal, Logi Laksdal og Jòn Þorberg Steindòrsson
Ingeborg Rønning.
Styret i Kjøre- og Rideklubben Sleipnir

Telefon:

Telefon under stevnedagene: 99 10 80 09 (Bjørn Åge, stevneleder)

Mjøsmót-mester:

Det kåres Mjøsmót-mestere i 4 klasser; 4-gang og 5-gang senior, ungrytter, ungdom.
Kriteriene for å bli Mjøsmótmestere er som følger: Summen av poengene i
uttakningen for Gædingakeppni og tølt eller speedpass. Ved lik poengsum teller
poengsummen i Gædingakeppni mest. Det er ekvipasjen som kåres til
Mjøsmótmester.

Finaler:

Det blir avviklet finaler i følgende disipliner:
Alle
tøltklasser

5
finalister
8
Barneflokk
finalister
8
Ungdomsflokk
finalister
8
Ungrytterflokk
finalister
8
B-flokk
finalister
8
A-flokk
finalister

Da det viste seg at det ble tid til finaler er det satt opp i
programmet.
I finalen i Gædingakeppni er det hesten som er
kvalifisert. Du kan derfor benytte deg av hjelperytter hvis
du er kvalifisert med flere hester.
Dvs ikke opprykk.

Andre opplysninger:
Eventuell skade som måtte bli påført hesten, kjøretøy, henger eller utstyr under oppholdet
eller konkurransen må dekkes av egen forsikring. Utstyr oppbevares i stallen på eget
ansvar.
Parkering av hengere/biler skal skje bak stall 4, etter anvisning. Feilparkerte biler/hengere
kan bli tauet vekk på eiers bekostning og ansvar. Det er ikke lov å parkere biler/hengere
mellom stallene eller opp mot baneområdet!
Ettersom Mjøsmót er et vinterstevne, er det lov å ri med 4 brodder pr. sko.
Utekveer/luftegårder er forbeholdt travhestene og kan dessverre ikke benyttes av våre
deltakere.
Det skal være ro i stallområdet etter kl. 23.00.
Kiosken er åpen under hele stevnet.
Lyset på banen slukkes kl. 23.00, fredag kveld.

Vi oppfordrer deltagere til å møte i god tid til sine heat. Deltagere som kommer for sent til sine heat,
får ikke ri.
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Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre sponsorer under årets
Mjøsmót.

Kise Islandshestgård
Dalseter Høyfjellshotell
Storlien sammen om hest

Midtlund Gård
Hagastua Fritidsgård
Ifor Wiliams

Side 5

