Bjuder in till SM-helgen 2022 på Kristianopel Resort
Välkomna till SM-helgen 2022 i Kristianopel. Detta utomhus-SM så kommer det dyka upp ett par nya
tävlingsformer som tidigare inte testats på SM. Detta görs för att utveckla sporten med nya typer av tävlingar som
kan bli mer spännande och även publikvänliga. Vi vill även främja mer hästskokastning under hela helgen, istället
för tidigare 50 skor på lördag och 50 skor på söndag. Vi vill kasta mer hästsko helt enkelt.
För de som endast vill ställa upp i de ”traditionella” tävlingarna så finns den möjligheten såklart precis som
tidigare år (10.00 på lördag och 11.45 på söndag). Har ni frågor så är det bara att höra av er (Kristian
0707216721). Alla tävlingar kastas med ”de nya” skorna SSP.
Helgens program
Fredag 17 juni
18.00-20.00 (inkastning 17.00) Sweden Masters (Deltagarlista finns på svhkf.se)
Lördag 18 juni
09.00 – 09.45 Inkastning
09.45 – 10.00 Välkomstanförande + Lite prisutdelning föregående säsong
10.00 – 14.00 Lag+Herr, Dam, Junior, Minior, Klass 1,2,3,4
14.00 – 14.30 Prisutdelning
16.00 – 18.00 Matchspel 2-mannalag (25 skor. Som dubbel i seriespelet, vinnaren går vidare till nästa omgång.
Turneringsspel. Matchschema lottas fram. Finns plats för 64 lag max, först till kvarn)
19.00 – 20.30 Parallellkastning (Regler kommer tas på plats, men tänk parallellslalom)
Söndag 19 juni
09.00 – 09.30 Inkastning
09.30 – 11.45 Matchspel singel (25 skor, som singlar i seriespel, vinnaren går vidare, turneringsspel. 128 kastare
max, först till kvarn)
11.45 – 14.45 Dubbel och Mixed, klass 1,2,3,4
14.45 – 15.15 Prisutdelning
15.15 SM-helgen slut
Startavgift traditionella tävlingar: 100:- för 2 dagar, 75:- för 1 dag (Tävlingar med GP status, minior & junior
gratis)
Sätts in på förbundets bankgiro: 863-1368 (ange namn)
Startavgift matchspel: 20:-/person och tävling (kan betalas på plats, men anmäl gärna så vi kan skapa spelschema,
vill man betala i förväg så är det Swish till Kristian 0707216721)
Anmälan: Senast 15 juni per e-post till kjaltsater@gmail.com (ange vilka tävlingar du vill ställa upp i samt klubb
och klass)
Servering: Kiosk finns.
Övrigt:
Vi följer Svenska Hästskokastarförbundets regler, alla hjälps åt att döma i de traditionella tävlingarna som är GP
status, och rankinggrundande (Lag+Herr&Dam, Dubbel & Mixed och klasserna).
Matchspelstävlingarna vill vi gärna att vi hjälps åt att döma, antingen om man är med och kastar själv, eller om
man bara vill hjälpa till. Parallellkastning är väldigt nytt och i ”testfasen” så den är verkligen ett test för de som vill
prova på.

Välkomna!

