Välkommen till Stadsberga Västergårds
sommartävling 3/6!
Här kommer information om vad som gäller för tävlingen – läs
noga så att du är väl förberedd på tävlingsdagen!
Tävlingsplats
Stadsberga Västergård, Österhaninge
Vägbeskrivning m.m. hittar du under www.stallstadsberga.se
Kontakt vid strykningar, förhinder, behov av mer tid mellan
starter m.m.
Om du anmält dig till flera olika grenar eller med flera hästar - kontrollera startlistorna och
meddela oss snarast om du behöver ha mer tid mellan dina starter till
thessan@stallstadsberga.se.
Akut förhinder på tävlingsdagen, meddela sekretariatet på telefon 070-510 96 06, Therese.
Strykningar innan tävling meddelas snarast per mail till thessan@stallstadsberga.se.
Strykningar under tävling ska meddelas till sekretariatet.
OBS! Kom ihåg att själv hålla reda på hur många starter din häst får göra/dag med tanke på
dess ålder (5 år - 2 starter/dag, 6 år – 3 starter/dag, 7 år och äldre – 4 starter/dag enligt
FIPO). Du kan behöva stryka dig i en final pga detta. Planera alltså din ridning utifrån hästens
väl. Deltagande i TiH räknas inte som en start.
Ankomst och incheckning
Incheckningen/sekretariatet öppnar kl. 07.45. Incheckning måste ske senast kl. 8.45 för
klasser före lunch. Incheckning måste ske senast kl. 12 för klasser efter lunch.
Hästägarförsäkran lämnas + vaccinationsintyg visas direkt vid ankomst hos sekretariatet,
innan hästen lastas ur.
Hästägarförsäkran ska vara undertecknad och visar att du intygar att din häst är frisk och inte
har kommit i kontakt med andra sjuka hästar under de senaste tre veckorna.
Kom ihåg ryttarlicens då detta är en officiell tävling. Ryttarlicens behövs inte för TiH.
Vid förfrågan ska du kunna visa upp Hästpass/Registreringsbevis.
Tävlingen
Tävlingen rids på Speakers kommando med 2-3 ekipage/startgrupp. Vid ev. strykningar sker
automatisk uppflyttning till tidigare startgrupp. Håll koll på strykningar/startgrupper! Vuxna
och ungdomar kommer rida uttagningar samt finaler tillsammans.
Ryttare som är på tur att rida ska komma till Collecting Ring vid utrop. Ryttare som inte
kommit till Collecting Ring efter tre utrop stryks från grenen. Framridning sker i ridhus samt
uteridbana.
Försäljningstält från Källhagens Gård mellan kl9-14
Källhagens gård är återförsäljare av ST Hippolyts hästfoder samt många andra produkter för
häst, stall, ryttare, hund och katt mm. Se deras hemsida www.kallhagensgard.se och om du

vet vad du vill köpa så maila gärna till info@kallhagensgard.se så tar de med sig det till
tävlingsdagen.
Vilka regler gäller på tävlingen?
Detta är en officiell tävling och vi följer FIPO´s reglemente.
Information om hur du rider de olika momenten i resp. gren finns i FIPO, se SIFs Sportsida.
Vi hänvisar också till det Svenska tillägget till tävlingsreglementet, se SIFs Sportsida.
Dessutom:
- Spö får högst mäta 120 cm totalt inkl. stropp.
- Boots får högst väga 250 gram efter ridning.
- Hästens skor får max vara 10.0mm tjocka och 23.0mm breda, inkl. ev. slitning
Cafeteria
Cafeterian är öppen under hela tävlingen och säljer fika och enklare förtäring. Kontant
betalning eller via swish.
Gästhagar/boxar
Ni som bokat gästhagar/boxar får tilldelad hage/box i sekretariatet. Medtag egen vattenhink
till gästhage. Medtag eget material + vattenhink om Ni ska bygga egen hage. Plats för
hagbyggning meddelas i sekretariatet vid ankomst. Medtag gärna egen dunk med vatten, då
vi har stor vattenbrist.

Klassordning
Antal startande i respektive klass är preliminärt och kan komma att ändras. Det är varje
deltagares ansvar att hålla sig uppdaterad på förändringar som informeras om via högtalare
eller anslag under tävlingsdagen. Sladdning av banan kommer ske efter behov.
07.45 Sekretariatet öppnar
09.00 – Första start i ridhuset
TiH – 9 ekipage
Ovalbanegrenarna startar efter att prisutdelning skett i TiH
F2 - 6 ekipage/3 startgrupper
V2 – 1 ekipage/1 startgrupp
V5 - 28 ekipage/10 startgrupper
LUNCH
T6 – 5 ekipage/3 startgrupper
T7 – 25 ekipage/9 startgrupper

FINALER startar löpande
B-final V5
B-final T7
A-final V5
A-final T7

Kontaktpersoner
Sekretariat
Tävlingsledare
Vägbeskrivning

Therese Carlsund 070 510 96 06
Lotta Carlsund 070 366 93 10
Joachim Carlsund 070 510 13 05

Domare
Carina Jylebäck, Malin Stang och Ulrika Wendéus.
Frågor? thessan@stallstadsberga.se
OBS! Rökning är inte tillåtet inom hela Stadsberga Västergård! Rökning får endast ske vid
anvisad askkopp vid gårdens infart.

Varmt välkommen önskar familjen Carlsund!

Vi tackar våra sponsorer, som bidragit med priser till tävlingen!

