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Tävlingens namn  TREC SM 2009  
Tävlingsplats Gäverstad Gård, Söderköping 

Arrangör TREC-sektionen, Svenska Islandshästförbundet 

Datum  12-13 september 2009 
11 sept: incheckning, utrustningskontroll, ryttarmöte 

Klasser SM: C-klass senior 
SM: C-klass junior 
Nationell tävl: Lätt klass senior 
Nationell tävl: Lätt klass junior/barn 
Se beskrivning av de olika klasserna längst ned 

Öppen för andra föreningar  Ja 

Officiell TREC-tävling  Ja           

Sista anmälningsdag  31 augusti 2009 

Sista betalningsdag 31 augusti 2009 

Efteranmälan i mån av plats  Ja 

För sent inkommen anmälan 
behandlas som 
efteranmälan  

Ja                    

Anmälan kan återtas t o m 
anm.tidens utgång  

Ja                    

Efteranmälan mot extra 
avgift 

200 kronor extra 

Anmälningsavgift SM: C-klass senior 650 kr (680 kr för dig som löser 30-kronors-
licens) 
SM: C-klass junior 600 kr (630 kr för dig som löser 30-kronors-
licens) 
 
Nationell tävl: Lätt klass senior 450 kr 
Nationell tävl: Lätt klass junior/barn 400 kr 
 
Se beskrivning av de olika klasserna längst ned 
Veterinärbesiktning båda dagarna och veterinär närvaro under 
orienteringen är inkluderad, ca 200 kr per person. 

Betalning till  Bg 5035-7524 Svenska Islandshästförbundet 
Viktigt att skriva på betalningen: 
TREC Gäverstad, samt namn och klass 

Boxpris Fre-sönd 200 kr/häst, spån ingår, vid behov av mer spån är 
kostnaden 70 kr/bal. Begränsat antal boxar finns, hingstar ges 
företräde.  

Bokning av box Eva Sundman, 0581 201 04 

Betalning av box Vid incheckning 

Hagar Fre-sönd 100 kr/häst. Finns parkering för transporter + publik där 
man kan göra liten hage till sin häst, ingår även plats för tält. Ta 
med eget hagmaterial + elaggregat som är batteridrivet. 

Betalning av hage Vid incheckning 

Veterinäravgift  Ingår 
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Mat  Ingår ej. 

Ryttarbrev  Skickas ut efter att anmälningstiden gått ut och finns för 
hemladdning på webbsidan www.trecsverige.se                 

Anmälan Anmälningsblanketten skickas till: 
Eva Sundman, Fageräng 401, 711 91 Lindesberg (skriftlig anmälan 
för de som är under 18 år med målsmans underskrift) samt 
fagerangeva@live.se. 
 
Blanketten finns att ladda ner från www.trecsverige.se under 
blanketter.  

Förslag på hotell/logi Möjlighet att campa vid Gäverstad, ej tillgång till el, samma ställe 
där man gör hage till sin häst.  
Vandrarhem finns i Söderköping, ca 10 min med bil, bokas hos 
Söderköpings Turistbyrå  tel 0121 181 60 

Info om mat mm. Fredag em/kväll: Möjlighet att köpa toast, korv, dricka. 
Lördag: Försäljning av frukost, fika, lunch. 
Söndag: Försäljning av frukost, fika, lunch. 
 
Lördag kväll: Ta med det du själv vill äta, så ställer vi fram grillarna! 
– ryttarfest under enklare former! 

Licenser Det är viktigt att vara försäkrad när man tävlar med sin häst. 
För att tävla i C-klass krävs ryttarlicens. 
 
Medlemmar i Svenska Islandshästförbundet: Lätt klass-licens. 
 
Övriga deltagare som ej rider islandshäst skall betala in 30 kr extra 
vid anmälan samt ange att försäkring önskas så erhåller man en 
engångsförsäkring för tävlingen som administreras av 
tävlingsarrangören och Svenska Islandshästförbundet. 

Vaccinationer Hästen skall vara korrekt vaccinerad mot hästinfluensa. 

Upplysningar Eva Sundman, 0581/201 04, fagerangeva@live.se 
BrittMarie Horttana, 0220/166 01, info@trecsverige.se 
 
Anmälan är giltig när betalning är registrerad. 
 
Deltagarantal beror på hur många som i lättklass väljer att rida i 
par/grupp (anges vid anmälan) 

Funktionärer Utan funktionärer ingen tävling! Vi tar gärna emot hjälp av tex 
medföljande anhöriga, kamrater etc. På anmälningsblanketten finns 
utrymme att ange namn. 

Info om klasserna på nästa sida! 
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Information om klasserna 
För att ha rätt att delta i SM C-klass skall du 
ha genomfört en C-klass-tävling tidigare, den 
skall ha ridits individuellt. 
 
SM: C-klass senior 
Ryttarlicens krävs. Ålder from 22 år. 
Dag 1: Orientering POR ca 25 km, minst 5 
kontroller. Ridning individuellt. 
Utrustning POR: Sadel och betsel, 
grimma/halsrem + grimskaft, liten första 
hjälpen utrustning för häst och ryttare, 
hästboots alt. skoningsutrustning, 
reflexutrustning för ryttare och häst samt 
fick/pann-lampa. Armbandsklocka. 
Dag 2: Gångartsbana MA (galopp och skritt): 
150 m. Hinderteknikbana PTV: 8-12 hinder, 
max höjd hopphinder 80 cm.  
 
SM: C-klass junior/minior 
Ryttarlicens krävs. Ålder from 13 år tom 21 år. 
Ålder from 13 år tom 15 år – vuxen måste 
(utom tävlan) rida med, ange namn på denne 
på anmälan. 
Dag 1: Orientering POR ca 25 km, minst 5 
kontroller. Ridning individuellt.  
Utrustning POR: Sadel och betsel, 
grimma/halsrem + grimskaft, liten första 
hjälpen utrustning för häst och ryttare, 
hästboots alt. skoningsutrustning, 
reflexutrustning för ryttare och häst samt 
fick/pann-lampa. Armbandsklocka. 
Dag 2: Gångartsbana MA (galopp-skritt): 150 
m. Hinderteknikbana PTV: 8-12 hinder, max 
höjd hopphinder 80 cm.  
 
 

Nationell tävl: Lätt klass senior 
För dig som inte har kvalat till SM C-klass, men 
ändå vill ta chansen att delta! Ålder from 22 år. 
Dag 1: Orientering POR ca 15 km, minst 3 
kontroller. Ridning i par eller individuellt. 
Dag 2: Gångartsbana MA (galopp-skritt): 100 m  
Hinderteknikbana PTV: 6-8 hinder, max höjd 
hopphinder 60 cm.  
Utrustning POR: Sadel och betsel, 
grimma/halsrem + grimskaft, liten första hjälpen 
utrustning för häst och ryttare. Hästboots alt. 
skoningsutrustning rekommenderas. 
Armbandsklocka. 
 

Nationell tävl: Lätt klass junior/minior 
För dig som inte har kvalat till SM C-klass, men 
ändå vill ta chansen att delta! 
Ålder from 16 år tom 21 år – rider i par/grupp 
eller enskilt, behöver inte tillstånd av förälder, alla 
bedöms dock i samma klass.  
Ålder from 13 år tom 15 år – måste rida i grupp 
om minst 3 st samt ha skriftligt tillstånd av 
förälder till POR-momentet eller vuxen rider med 
utom tävlan. 
Ålder 12 år och yngre – vuxen måste (utom 
tävlan) rida med i gruppen under POR-momentet. 
 
Dag 1: Orientering POR ca 15 km, minst 3 
kontroller. Ridning enl åldersbestämmelser ovan. 
Dag 2: Gångartsbana MA (galopp-skritt): 100 m  
Hinderteknikbana PTV: 6-8 hinder, max höjd 
hopphinder 60 cm.  
Utrustning POR: Sadel och betsel, 
grimma/halsrem + grimskaft, liten första hjälpen 
utrustning för häst och ryttare. Hästboots alt. 
skoningsutrustning rekommenderas. 
Armbandsklocka. 
 

Vid anmälan anges om du vill rida enskilt el i 
grupp/par, även namn på vuxen som rider utom 
tävlan, – se ovan vad som gäller för olika åldrar. 

Förtydligande när det gäller ålder, det är det år man är född som gäller, tex 
13 år – född 1996. 16 år – född 1993. 22 år – född 1987 = senior 
Vid all tävling kräver vi hjälm, säkerhetsväst krävs för ungdomar under 18 år i hinderteknikbanan, 
rekommenderas dock även för vuxna. Mobiltelefon rekommenderas att man har med sig för 
säkerhetens skull, den plomberas dock i orienteringsmomentet. 
Mer information om TREC-reglerna går att läsa på www.trecsverige.se 
Banskiss för söndagens hinderteknikdel kommer att anslås under lördagen. Gemensam 
genomgång av banan kommer att ske lördag kväll, där instruktioner ges för hur banan skall ridas. 
Hinderteknikbanan får endast beträdas utan häst före tävlingen.  
Sist men inte minst, TREC är framför allt ett socialt evenemang där det viktigaste är att ha trevligt 
tillsammans med likasinnade.  
Vi hoppas ni skall upptäcka TREC som en rolig utmaning för dig och din häst! 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