Linköping den 5 april 2018

Distriktsmästerskap 2018
Östergötlands Islandshästförbund arrangerar Distriktsmästerskap Sport och
Gædingakeppni 2018. DM arrangeras i finalform den 6 oktober. Plats kommer att
beslutat under våren 2018.
För att få vara med och delta på DM måste du ha ett huvudmedlemskap i någon av
Östergötlands lokalföreningar: Meistari, Garpur, Dyggur, Framtid eller GRS, betala
DM –avgift och sen behöver du tävla på minsta två officiella tävlingar.
Tävlar du på någon av våra lokalföreningars tävlingar rapporteras ditt resultat direkt
från tävlingsansvarig in till distriktet och du hamnar på Rankinglistan. Tävlar du på en
tävling utanför länet räknas det också med, MEN du behöver själv rapportera in
resultatet till Distriktet. Dina två bästa resultat räknas samman och avgör vilken
placering du får på rankinglistan. Beroende på antal deltagare arrangeras B-finaler
och A-finaler. Pris för bästa passhäst och bästa töltekipage delas ut, i pass är det
bästa tiden som gäller och bästa uttagningspoängen i en töltgren under säsongen.
DM-avgift betalas per ekipage, dvs om ryttare startar 2 olika hästar ska ryttaren
betala in två DM-avgifter.

DM avgiften ska vara betalt senast två bankdagar innan första tävling där man vill att
resultat skall räknas. Avgift 200 kr till ÖISF:s konto Länsförsäkringar Bank 9024 112
05 96, Märk betalningen med DM + ditt namn. Samt maila till rankingansvarig Lena
Andersson, ridsportbutiken@tele2.se
DM kommer att arrangeras i finalform den 6 oktober.
Plats beslutas under våren 2018.
Vinner du DM i någon klass ansvarar du själv för att sätta dit ditt namn och årtal på
DM-priset, du ser även till att vandringspriset lämnas vidare till nästkommande års
DM final.
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De klasser som ingår i DM är följande:
T1, T3, T8, V1, V2, V5, F1, F2, T2, T4, PP1, P2, samt GDK, GDT, GDY, GDB, GDA.
Tävlingar inom distriktet (preliminär lista)










2018-04-15 Gædingagames, GK.
2018-05-01 Meistari Kvaltävl.
2018-05-05 Dyggur vårtävling,
2018-05-?? Framtid vårtävling
2018-07-01 Gerstorp, ÖSM WR.
2018-07-23 Dyggur GK
2018-08-19 Gædingagames, GK.
2018-08-26 Dyggur öppen KM, Lokal
2018-09-?? Framtid KM, Lokal

Avgift 200 kr till ÖISF:s konto:
Länsförsäkringar Bank 9024 112 05 96
Märk betalningen med DM + ditt namn.
Samt maila till rankingansvarig Lena Andersson:
ridsportbutiken@tele2.se

