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Allmänt
Syftet med tävlingsarrangemanget är att skapa förutsättningar för trevlig samvaro, positivt
utbyte och dessutom genomföra tävlingar.
Tävlingsledningen uppmanar alla föreningar att se till att resp deltagare i Rikstoreringen är väl
pålästa dels av SRS regler och dels av proppen. Tävlingsledningen uppmanar också varje
förening att se till att dessa regler respekteras och efterföljs då det är medlemmarna som varit
med och skapat dessa regler.
.
Som grund finns SRS regler för rikstornering vilka gäller i tillämpliga delar. Säkerheten och
hästarnas hälsa går alltid främst. Men i övrigt skall det vara en positiv bedömning och det får
inte bli att fokus flyttas från helheten till ett enskilt moment.
Tävlingarna omfattar följande tävlingsklasser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skicklighet individuell tävling, Skill at Arms, grundomgång + final
Klassiskt tornerspel, individuell grundomgång + final
Lagtävling, klassiskt, tornerspel
Man mot man, Joust
Bäste ban- och markpersonal
Bäste yngling (18-23 år)
Bäste Veteran (45 år eller äldre)
Stiligaste ekipaget

•

En riddare kan anmäla sig till en eller flera av tävlingsklasserna (1, 2 och 4). Hen kan
dock endast delta en gång per klass. Man får lov att ha olika hästar i olika klasser. Häst
får endast deltaga med en riddare per deltävling/klass.
Förening anmäler lag. Föreningar kan anmäla flera lag. Lagmedlemmar skall vara
utsedda senast fredagskväll och lämnats till tävlingsledningen. Lag består av 4 st
riddare från samma förening.
Bäste ban- och markpersonal utses bland de som är funktionärer.
Bäste yngling utses bland de som tävlar i 1-3. Om man är 23 år eller yngre skall det
anges vid anmälan.
Bäste veteran utses bland de som tävlar i 1-3. Om man är 45 år eller äldre skall det
anges vid anmälan.
Deltagande sker på egen risk.

•
•
•
•
•

Vid genomförandet av tävlingarna skall Härold, domare och riddare svara mot kraven i SRS
regler.
Kompletterande information och kontakter finns på hemsidan:
www.svenskariddarsallskapet.se
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1. Skicklighet individuell tävling, Skill at Arms, grundomgång+final
Syftet med Skillstävlingen är att främja såväl ridskicklighet som vapenhantering och kora
Svensk mästare i skicklighet med häst och vapen 2019.
Regler enligt SRS tävlingsregler ”jakt”. Varje deltagare rider en gång. De tolv bästa i
grundomgången går till final (beroende på slutligt antal anmälningar kan detta antal justeras).
Klädsel skall vara heltäckande (dvs inga bara armar eller ben) av historisk
förebild(1100-1500), däremot är det valfritt för riddaren att rida i allt från ”jakt”
klädsel till full rustning.
Följande mål kan komma att ingå i banan.
OBS alla mål kommer inte vara med!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fallna soldater/hopphinder (samma hinder kan användas flera gånger)
Quintan
Fall mål
Höga hugg
Mellan högt hugg
Krossmål
Höga ringar
Låga ringar
Rörligt mål (svart, samma som tidigare?)
Kast mål
Soldat att kunna omringa
Hämta vapen/lämna vapen och ringar i tunna
Vattenhinder (t ex i form av vattenmatta som används på hopptävlingar)
Naturliga passager eller hinder
Tre kombination svärd
Pommeslag
Halt mellan bommar (t ex bredd mellan bommarna ca 1,5 m)
Stickmål
Plocka kuddar med spjut

Banan kommer att släppa ca en månad innan tävling (2019-04-30)
och skickas till respektive lagledare samt läggas ut på SRS sidan. Måtten kommer inte vara
exakta utan primärt är vilka mål och ordningsföljd.
Banan kommer inte att kunna provridas innan utan kommer endast att kunna gås till fot.
Tävlande erbjuds genomgång med domare vid utsatt tid, meddelas senare.
Banan rids på tid, alla missade mål räknas om till tidstillägg. Banan har en maxtid, vid längre
tid ges extra tidstillägg. Vinnare är den riddare med kortast tid i finalen. Vid samma tid/poäng
i finalen räknas bästa tid på grundomgången. Snabbhet och precision krävs för seger.
Respektive förening ansvarar för att deltagande är väl tränade. Som riktvärde bör de som
deltar vid rikstorneringen i denna klass, på träningar eller vid tidigare tävlingar minst ridit på
en tid inkl missade mål som motsvarar det som krävts för att komma till final i någon av de
fyra senaste rikstorneringarna. (fil med banor finns på SRS sidan på FB).
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2. Tornerspel individuell tävling + final (”klassisk”)
Syftet är att kunna kora Svensk mästare i tornerspel 2019. Regler enligt SRS tävlingsregler.
•
•
•
•
•
•

Grenar:
Quintan – rids med sköld och sluten hjälm
Låga ringar
Spjutning
Stridsklubba
Trekombination svärd (hugg höger, hugg vänster,
ring höger höjder enligt rekommendation SRS regler)
Trekombination lans (tre höga ringar) – rids med sköld och sluten hjälm

Till finalen kommer avståndet på ridspåret i trekombinationen att kunna ändras upp till 4 m
och speed point kan nyttjas på grenarna spjutning och stridsklubba, där speed pointen är värd
5 poäng. Även ringarnas storlek kan förändras till finalen.
Rustningen skall spegla tidsepoken 1100-1500 i Norden och skall vara heraldiskt utformad.
Riddarens utrustning skall vara heltäckande efter historisk förlaga.
•
•
•
•
•

Ringbrynjehuva i metall och/eller öppen hjälm i metall skall användas på rännarbanan.
Minst Gambesson och/eller ringbrynjeskjorta i metall skall bäras
Handskar bör användas, och de skall vara av sådan typ att förmågan att greppa vapen
ej försämras.
Vid första inridning, -presentation av riddaren, bärs standar (motsvarande).
Hjälm skall vara tillverkad i metall efter historisk förebild. Hjälm kan vara öppen eller
sluten (ansiktet skyddat).

Hästen skall bära schabrak eller hintertyg.
Domare (4 st) utgörs i första hand av utbildade från olika föreningar.
Vinnaren utnämns till Svensk mästare i tornerspel 2019.
Respektive förening ansvarar för att deltagande är väl tränade i detta moment. Minst 25 poäng
bör man normalt uppnå för att delta.
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3. Tornerspel Lagtävling (”klassisk”)
Syftet är att kunna kora Svenska Mästare i lag för 2019. Regler enligt SRS.
•
•
•
•
•
•

Grenar:
Quintan – rids med sköld och sluten hjälm
Låga ringar
Spjutning
Stridsklubba
Trekombination svärd (hugg höger, hugg vänster, ring höger höjder enligt
rekommendation SRS regler)
Trekombination lans – (tre höga ringar) – rids med sköld och sluten hjälm

Rustningen skall spegla tidsepoken 1100-1500 i Norden och skall vara heraldiskt utformad.
•
•
•
•
•
•

Riddarens utrustning skall vara heltäckande efter historisk förlaga.
Ringbrynjehuva i metall och/eller öppen hjälm i metall skall användas på rännarbanan.
Gambesson och/eller ringbrynjeskjorta i metall skall bäras
Handskar bör användas, och skall vara av sådan typ att förmågan att greppa vapen ej
försämras.
Vid första inridning, -presentation av riddaren, bärs standar (motsvarande).
Hjälm skall vara tillverkad i metall efter historisk förebild. Hjälm kan vara öppen eller
sluten (ansiktet skyddat).

Hästen skall bära schabrak eller hintertyg.
Domare (4st) utgörs i första hand av utbildade och från olika föreningar.
Vinnande lag utnämns till Svenska mästare i tornerspel lag 2019.

4. Joust
Syftet är att främja träning och skicklighet i tornering man mot man samt vara en del i
underhållningen för publiken. Regler enligt SRS med vissa tillägg. Bedömning oberoende av
klass (tidig eller sen joust). Strävan är att succesivt öka förmågan och rutinen när det gäller
joust i Sverige.
Vinnande riddare utnämns till Svensk mästare i Joust 2019. För att det skall utses svensk
mästare krävs minst 4 tävlande (2 par) vid färre tävlande utses bäste riddare i joust under
rikstorneringen, dock ej svensk mästare.
Anmälan sker i par som får möta varandra för att säkerställa träning och säkerhet.
Anmälan i par som möter varandra i samma klass, egna lansar och brytspetsar används.
Riddarna möter varandra 2-4 gånger Rida lika många gånger bägge hållen
(Antal möten kan justeras med beroende på antal par som startar).
.
Bedömning sker av den enskildes teknik och genomförande enligt särskilda kriterier/poäng.
Totalt 4 domare, för varje ridare på varje sida en teknik- samt en träffdomare. Eventuellt en
överdomare som har rutin.
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Man får inte bromsa, men måste inte driva hästen i full galopp heller. Fart längs tilten innebär
att man håller galoppen och släpper kontakten med bettet så att hästen får gå fritt utan att
bromsas. Det är en säkerhetsfråga för att undvika att riddaren rycker hästen i munnen vid
träff.
Poängräkning och bedömning enligt nedan.
Utkast bedömningsunderlag teknik (per varje runda)
Vad

Bedömning för
10 p

Bedömning för
0p

1. Helhetsintryck
2. Fart längs tilten

4. Presentation av
sköld
5. Säkring av
lans/vapen

poäng
0

poäng

Bra sits, ridning mm
Man håller galoppen
stabilt och släpper
kontakten med bettet
så att hästen får gå
fritt utan att bromsas.
Stabilt, går in från kl
0130, är i mål område,
går ut, stabilt, mjukt
en rörelse
Tydlig vinkel, träffyta
och presentation för
motståndaren
Tydlig säkring av lans
då den inte är fälld,
tydlig lämnande spets
uppåt. Se regler

3. Levé / förande av
lans
vidanridning/träff

Träff
Miss eller träff utanför
godkänt träffområde
Godkänd träff men ej
bruten lansspets
Godkänd träff men
bruten lansspets
Godkänd träff men
bruten lansspets i flera
delar.

Kommentar

Kommentarer.

poäng

10
20
30

För att erhålla teknik poäng krävs godkänd träff.

Domarnas beslut gäller, man mot man är en bedömningssport och domarnas
poängutdelning eller poängavdrag kan inte överklagas. Överklagan kan lämnas in om någon
misstänker att brott mot säkerhetsreglerna föreligger.
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5. Året Härolder
Härolden har en nyckelroll. För att uppmuntra och främja en utveckling bland de som utövar
detta vid spel och shower kommer härolder att premieras, fast ej genom tävling. Vid
genomförandet av tävlingarna skall det finnas härold som talar om och presenterar vad som
sker. Riddaren (eller lag) må vid den inledande presentationen före första start eventuellt ha
en egen härold som gör presentationen. Härolden skall vara väl insatt i regler och
genomförandet. Vid tävlingarnas äras härolder.
Härolder skall vara underhållande, säljande och informativa.
•
•
•

Underhållande – Förmåga att fånga publiken, få den att tycka det är roligt och
engagera publiken.
Säljande – Förmåga att sälja sin riddare, deltagarna eller lag som den mest intressanta
och bästa, få publik att heja på och hjälpa fram riddaren eller laget.
Informativ – Förmågan att få fram den grundläggande informationen om riddaren eller
laget dvs namn, föreningstillhörighet, speciella kännetecken (bör ev även kunna säga
något om hästen) samt grenarna.

Presentationen skall vara anpassad efter tidsförhållandena på plats.
Efter att intresseanmälan finns bestäms de slutliga formerna för hur indelningen och
genomförandet skall ske.

6. Bäste ban- och markpersonal
Syftet med att utse och ära någon av de som bidrar till att tävlingen kan genomföras genom att
delta som funktionär. Den som utses skall ha gjort ett synnerligen gott arbete och är en
förebild.

7. Bäste yngling
Syftet med att utse bäste yngling är att uppmuntra de ungdomar som står för återväxten och
har framtiden för sig. Bäste yngling blir den som är 23 år eller yngre och har bäst totala
tävlingsresultat i klasserna 1-3. Vinnaren utnämns till Bästa yngling 2019.

8. Bäste Veteran
Syftet med att utse bäste veteran är att uppmuntra de riddare som är de äldsta inom tävlingen.
Bäste veteran blir den som är 45 år eller äldre och har bäst totala tävlingsresultat i klasserna
1- 3. Vinnaren utnämns till Bästa veteran 2019.

9. Stiligaste ekipaget
Ett av SRS mål är att främja standarden på utrustning och ekipagen.
Publik och besökare är delaktiga i valet av stiligaste riddare/ekipage genom röstning vid
tävlingssekretariat eller motsvarande.
Vinnaren utnämns till Stiligaste ekipaget 2019, publikens val.
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Övrigt
Följande inriktning är de förutsättningar som vi arbetar med.
• Tävlingsledning är SRS styrelse samt adjungerande från de föreningar som inte har
fast representant i styrelsen, de i styrelsen som väljer att tävla kan inte samtidigt sitta
med i tävlingsledningen om ev ärenden i den klassen behöver avhandlas.
• Torsdag prel 15.00 säkerhetsgenomgång ledning, särskild kallelse, plats
Arrendatorn/slottet
• Preliminärt 17.00 Domargenomgång, deltagare: tävlingsledning, domare,
banansvariga, härolder. Plats Arrendatorn/slottet. Genomför även
säkerhetsgenomgång. anmälning sker till Madeleine Entin, Silverfalken ,
madeleine.entin@gmail.com
• 19.00 Hälsar alla välkomna och genomgång av tävling, alla deltagare vid läktaren.
• 19.30 preliminärt, banansvariga genomgång, kontroll med de som skall vara på banan.
• Riddare som rider för förening förväntas även normalt delta på arrangemang som den
förening man tävlar för genomför
• SRS föreningar förväntas delta med funktionärer och domare
• För ekipage tillhörande SRS förening tas ej ut någon anmälningsavgift
• För ekipage som ej tillhör förening ansluten till SRS utgår en startavgift på 1000 kr, i
denna ingår veterinärbesiktning, startavgift och gille. Märke skall vara registrerat i
SRS och väpnare medföras.
• Veterinärbesiktning skall ske på plats, enligt senare angivelse, före första tävlingsstart
respektive dag. Påminner om att hästpass medförs. SRS sätter krav på att häst måste
ha påbörjad grundvaccination mot influensa A2
• Besiktning av banmaterial under torsdagen (tävlingsledningen)
• Underlag till programmet ska skickas till Dennis A, dennis@arxriddare.se, senast
2019-04-15 från resp förening
• Samling med föreningsrepresentanter sker före tävlingarna preliminärt kl 09.00 vid
banan.
• Ev (ansökan om) dispens avseende undantag från gällande regler skall meddelas
snarast till SRS styrelse som beslutar från fall till fall.
• Klädsel är generellt medeltida, särskilt för domare och deltagare på banan. För
tävlande ett skall krav.
• Framridning sker förhoppningsvis på yta där framridningen legat tidigare. Finns ej
särskild personal avdelad vid framridningsbana (tillika främre väntläge) eller för att
kalla fram tävlande, så man måste själv ha koll på tiderna.
• Informtion samt startlistor finns vid sekretariatet eller på SRS facebooksida.
• Kan förekomma en del knott och flugor.
• Var och en bör medföra mugg, krus eller bägare som man kan ha med t ex i bältet och
sedan fylla på vid vattenstationer vid banan och i lägret.
• De som idag har vandringspris ansvarar att dessa finns på plats vid tävlingarnas start,
gravering motsvarande utförd.
• Utvärdering kommer att ske efteråt, skriv ner så att ni inte missar detaljer.
• Vapenbesiktning kommer att ske på plats, enligt senare angivelse. Preliminärt samlat
för resp förening i läger under torsdagen.
Checklista för vapenkontroll
• Säkerhet – föreskrivna skyddsanordningar (remmar etc) finns
• Säkerhet ej lösa delar, sprickor eller annat som kan öka risk för skador
• Mått enligt bestämmelser, dvs ingen får otillbörlig fördel och korrekt funktion
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Utseende efter historisk förebild.

Igenkänningsmärkning för tävlande för respektive förening. För att öka möjligheten för
publiken att känna igen vilka som tillhör vilken förening, följa ställningen och heja på sitt
favoritlag så skall tävlande bära armbindel. Det innebär även att tävlande igenkänns på
området vilket ger en högre närhet för besökarna mm. Armbindeln skall vara av relativt tunt
tyg (Lin, bomull, siden etc, kan vara av motsv kantband) och bäras av tävlande riddare på
höger arm (för att inte döljas av sköld och vara ut mot publik). Längd på tyget 90-100 cm,
bredd ca 5 - 10 cm. Knytes efter 1 varv på överarmen motsv och ger ändar på ca 20-25 cm
som hänger ner. Färgerna skall vara klara och tydliga. Ev kommer samma färger att användas
för att visa ställningen i pågående tävling dvs vilken förening som är i ledning.
Fördelning av färger (då vissa föreningar har samma grundfärger tvingas vi ta andra, om
någon förening hellre vill ha färg som inte är upptagen anmäles detta snarast till
tävlingsledningen, dock används ej endast svart):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arboga Raedarius –Röd/vit
Arx – Gul
Bardhe – Svart/Vit
Celeres Nordica – Blå
Eques Fortum – (såsom regerande mästare annars Svart/Vinröd) – Blå/Gul
Infensus – Grön/Gul
Silfverfalken – Vit
Skånska Björnens Riddare - Röd/Gul
Torneamentum: - Vinröd/Vit )
Rex Austri - Grön
Dalecarlian – Röd
Tiundalandets väktare- Vit/Blå
St Nicolai – Vit/Gul

Eventuella förändringar av färger fastställs efter anmälan.
Särskilda arrangemang som pressvisning och marknadsföring kommer att behöva deltagande
från föreningarna. Löpande information fram till genomförandet kommer att läggas upp på
SRS facebook sida. samt regler etc på SRS hemsida http://www.svenskariddarsallskapet.se/
Protest
Domarens beslut kan inte överklagas. Skriftlig protest kan lämnas in av lagledaren till
tävlingsledningen senast 1 timme efter avslutad klass. Denna kostar 200 kr som återfås om
protesten bifalles.

Funktionärer
Att det finns funktionärer som engagerar sig är en förutsättning för genomförande av
rikstorneringen. Deltagande förening skall möjliggöra att det finns personal för genomförande
inom de olika arbetsgrupperna (domare, sekretariat/information, banpersonal, väpnare etc).
Arbetsschema kommer att upprättas och om det saknas avlösning etc kan delmoment/gren få
ställas in för att möjliggöra t ex för mattid och raster. Inriktningen är att proportionerligt
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ersätta föreningarna för funktionärsinsatser. Preliminär ersättning till respektive förening är
200 kr per pass vilket utbetalas till respektive förening.
Det är av största vikt att föreningarna hjälps åt, rikstorneringens genomförande och framtid
hänger på det. Även SRS ansluten förening utan deltagande ekipage må gärna/uppmanas
deltaga i vår gemensamma verksamhet och som funktionärer.

Preliminärt program
Tider fastställs först när startlistor fastställts. Detaljerat program sänds ut senare till
deltagande föreningar.
Onsdag
Uppbyggnad och förberedelser på plats, del av läger och deltagare på plats.
Torsdag/helgdag
Förberedelse, arbete på plats Del av deltagare resdag
Möte med domare och funktionärer, domare genomgång
Möjlighet att träna på banan med eget banmateriel dock ej tävlings materielet.
Tänk på att komma i god tid, risk finns annars att huvuddelen vill vara samtidigt på banan.
Fredag
(ordning på grenar kan skiftas med hänsyn till antal anmälningar)
1000 Tornerspel individuell tävling grundomgång.
Ev Joust
Omdukning och bangång, matpaus för funktionärer
Skills individuell tävling grundomgång slut ca 1800
Lördag
1000 Skills individuell tävling final
Tornerspel individuell tävling final
Ev Joust
Tornerspel Lagtävling
Stor uppställning med samtliga ekipage!
Ca 1930 samling, Gille och kompletterande prisutdelning
Söndag
Städning, efterarbete och resdag
Startordning lottas med undantag att det sker viss anpassning så att de som deltar i flera
grenar får tid mellan de olika grenarna.
I grundomgång klassiskt tornerspel undviks möte mellan riddare från samma förening.
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Uppstallning av hästar
På området kommer det att finnas enkel hage till respektive förening. Respektive förening
svarar själv för elaggregat, delning och komplettering av hage. Hingst hagar tbd. Man
ansvarar själv för information och kontaktperson vid sin hage.
Tävlande tar med sig foder till sina hästar själva. Vid behov att köpa på plats tas direkt
kontakt med någon man känner lokalt (fråga kan ställas på SRS facebooksida).
Vatten finns i anslutning till hagar. Ambitionen är att det även i år skall finnas toaletter vid
husvagnsparkering/hagar.
Ansvarig förening för Hagar: Arboga/Infensus

Förläggning
Tältläger med tyg tält (medeltidsstil) kommer att var anordnas i närhet till tävlingsområde och
hästhagar. För ev moderna tält är det möjlighet att tälta närmre bilparkeringen.
För husvagn och husbil kommer parkering ske på anvisad plats med tillgång till el. Elen är
begränsad och framförallt för tävlande och funktionärer. Brandskydds regler och
räddningstjänstens direktiv skall respekteras. Om man kommer med husbil/husvagn skall
detta anmälas. Som alternativ kommer att finnas möjlighet att förläggas under tak i anslutning
till området för ett begränsat antal.
Ansvarig förening för tältläger: Silfverfalken/ Hovdala
Ansvarig förening för Husvagnsläger/parkering: Arboga/Infensus

Parkering
Parkering för deltagare, hästtransporter kommer att finnas på Hovdala slott ordinarie
parkering (hårt underlag). Alternativ parkering kan vara på gräs. Besökare kommer inte
parkera i närhet av tävlingsområde och deltagarparkering. Brandskydds regler och
räddningstjänstens direktiv skall respekteras. Om man kommer med husbil/husvagn skall
detta anmälas.
Ansvarig förening för Husvagnsläger/parkering: Arboga/infensus
Ansvarig för parkering hästsläp: Infensus/arboga

Mat
Varje förening får själva stå för sin mat och något tält med indragen el kommer inte att finnas
vid tältlägret detta år. Möjlighet att koppla in kaffebryggare och eventuellt en liten kyl
kommer att finnas i kvarnen på slottet (bakom logen).
Gillet kommer hållas på lördagskvällen, tävlande och funktionärer avses bli bjudna på gillet.
Övriga som tillhör resp SRS ansluten förening får betala.
Ansvarig förening för gillet: Skånska Björnens riddare.

Säkerhet och ordning
•
•
•
•
•
•
•

Sjukvårdsberedskap kommer att finnas under tävlingarna vid banan (sydöstra hörnet).
Vid akut ärende ring 112, gör omhändertagande (flytta ej om risk för nackryggskada), möt upp Ambulans. Meddela tävlingsledning.
Viss sjukvårdsmaterial för människa och häst i sekretariatet.
Kommunikationsradio kommer att användas av Hovdalapersonal och vissa
nyckelpersoner.
På parkeringen för husbilar etc kommer finnas elkablar varför ej ridning skall ske där.
Håll ordning på lösa föremål och skräp.
Under marknadstid medeltidsklädsel.
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•
•
•
•
•
•
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I lägret skall endast tävlande och SRS medlemmar befinna sig, inte besökande i
allmänhet. Hjälp varandra med bevakning och uppsyn, fråga hellre en gång för mycket
än för lite om ärende och tillhörighet.
Säkerhet skall alltid gå i första hand. Ej ridning bland publik etc, lugn ridning till och
ifrån bana. Omdöme…
Brandpost i lägret, tänk på brand risk.
Släp med lås kommer att finnas i anslutning till bana/läger för att det skall vara möjligt
att låsa in mtrl/vapen nattetid.
Eventuellt alkoholintag anpassat efter vad man skall göra dagen efter.
Om man tar en öl efter välförrättat värv i anslutning till banan innan tävlingarna är
avslutade, häll upp i mugg motsvarande. Ta ej med egna öl motsv upp på marknads-,
restaurangsområdet eller gillet. Restaurangen har all utskänkningstillstånd på området,
men där vi har läger är utanför och vi håller oss som ett slutet sällskap.

Anmälan
Förening ansluten till SRS
Förening anmäler i första hand med anmälningsblankett via mail till
christian.lofqvist@kvanum.com med kopia till lottegulstad@blentarp.nu
Riddare ej ansluten till SRS
Individuella riddare som ej tillhör förening ansluten till SRS anmäler till
christian.lofqvist@kvanum.com med kopia till: lottegulstad@blentarp.nu
I anmälan skall framgå vilken förening som rekommenderar dem.
Slutlig anmälan skall vara tillhanda senast 15 april. Ev efteranmälan i mån av plats och
möjlighet kan eventuellt ske, men det kan då utgå extra avgift.
Anmälan sker på separat anmälningsblankett i Excel.

14

