RYTTARBREV
Familjen Carlsund och övriga här på Stadsberga Västergård hälsar dig varmt
välkommen till Stadsberga Mästerskapen lördag 17:e augusti!
Vänligen läs hela detta ryttarbrev för info om vad som gäller på tävlingsplatsen
samt ett preliminärt tidsprogram för dagen.
Vägbeskrivning:
Stadsberga ligger utmed Årsta havsbadsvägen.
Från Dalarövägen/Österhaningevägen, följ skyltar mot Årsta slott.
Sväng in vid Årsta Säteri där det också är skyltat till Stadsberga, följ grusvägen
till vägens slut och till vänster ligger gården.
Åker du på Gps anvisning slå in Säterivägen 1 Österhaninge.
Ankomst/Ryttarförsäkran:
Funktionärer (P-vakt) finns på plats från tidigast 07.30
Parkering sker på anvisad plats av funktionär och/eller skyltar. Parkering av
transporter och personbilar sker på gemensam plats, på odlad åkermark, vilket
betyder att ridning/promenad av häst inte är tillåten ”runt på åkern”.
Ryttarförsäkran lämnas till funktionär före urlastning av häst. Ryttarförsäkran
(och om ryttarens checklista) hittar du på SIFs hemsida. Se under fliken
Medlem/Blankettbank.
Vänligen mocka inte ur transporten på tävlingsplatsen (parkeringen)
I förväg, hyrd gästhage/gästhage, ska betalas på plats i sekretariatet (kontant
eller swish) där hage/box tilldelas.

Egen hage kan byggas inom parkeringsområdet, intill transporterna. Hyrd hage
kostar 75/häst, gästbox 200kr/häst inkl en ströbal, bygga egen gästhage
50kr/häst (medtag eget hagmaterial).
Incheckning/sekretariat:
Incheckning sker i sekretariatboden som ligger intill ovalbanan, mellan kl 07.3008.45. Du ska visa hästens pass, vaccinationsintyg och ryttarlicens. Ryttarlicens
kan inte lösas på tävlingsplatsen. Se gärna SIFs hemsida för ryttarlicens och
aktuella vaccinationsregler.
Ingen veterinärbesiktning krävs på denna tävling.
OBS! Om du inte har checkat in senast 30minuter innan din klass startar så blir
du automatiskt struken i denna klass.
Ev strykning görs skriftligt i sekretariatet eller till tävlingsledaren via SMS till
070-366 93 10 (ange hästens och ditt namn och vilken klass du vill stryka dig
ifrån).
Ryttarmöte:
Ryttarmöte hålls på plats utanför sekretariatet/ovalbanan kl08.30 – 08.45 På
ryttarmötet finns möjlighet att ställa frågor om tävlingen (även domare finns på
plats).
Framridning:
Framridning får endast ske på gårdens uteridbana samt i ridhuset. Inte tillåtet
att rida fram i ”närområdet” eller på annan plats inom tävlingsområdet
Inga hästar tillåts på ovalbanan innan tävlingen startar
Collecting ring:
Är i direkt anslutning till ovalbanan. Ryttare som är på tur att tävla ska komma
till collecting ring vid utrop från speakern och det är viktigt att du är på plats
när det är din tur. Ryttare som inte kommit till collecting ring efter tre utrop,
stryks från grenen.

Ungdom:
Ungdomar och vuxna rider tillsammans. Placering görs dock separat mellan
ungdomar (t.o.m. 15 år) och vuxna.
Stadsberga Mästare:
Vi kommer att utse en ungdomsmästare (t.o.m. 15 år) och en vuxen mästare
under tävlingsdagen. Dessa får ett särskilt pris för bl a god ridning och gott
samarbete med sin häst. Detta pris utdelas av familjen Carlsund i samråd med
domarna och sker i slutet av tävlingsdagen och är inte kopplat till någon
tävlingsgren.
Första start/program:
Första start sker kl09.00 och sedan löpande enligt de startlistor som är anslagna
utanför sekretariatet. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra
tider/ordningsföljd under tävlingen om behov uppstår. Viktigt att du lyssnar på
speakern som talar om tider/grenar/eventuella ändringar mm.
09.00

T7- uttagning (11 startgrupper a´ ca 5min/grupp

Sedan enligt rullande schema:
T4- ej final (2 startgrupper a´ ca 5min/grupp). Prisutdelning sker
direkt efter avslutad klass
V2- uttagning (4 startgrupper a´ ca 7min/grupp)
V5- uttagning (10 startgrupper a´ ca 7min/grupp)
Lunch (max 30 minuter)
T7 B-final (ca 20 min)
V2 A-final (ca 30 min)
V5 B-final (ca 25 min)
T7 A-final (ca 20 min)
V5 A-final (ca 30 min)
OBS! Om ex domarna behöver så tillkommer ev pauser. Lyssna på speakern

Finaler:
Minst 8 deltagare krävs i uttagningen för att det ska bli final och för B-final
krävs minst 15 deltagare per gren. I de grenar som det inte blir B-final i går de 6
bästa ekipagen till A-final. I klass med färre än 8 deltagare sker prisutdelning
direkt efter uttagningen.
Domarkommentarer:
Kommer att finnas strax efter avslutad uttagning i sekretariatet.
Reglemente:
Detta är en privatarrangerad men SIF-godkänd officiell tävling, nivå 4. Vi följer
FIPO och svenska tillägget (se gärna SIFs hemsida för ytterligare info).
Café:
Kiosk finns intill sekretariatet/ovalbanan. Kaffe, läsk, varmkorv, toast mm
(kontant eller swish).
Toaletter:
Då vi har vattenbrist så har vi två ”vatten baja-major” som drivs med vatten
från tankbil (gröna toaletter intill ovalbanan).
Dricksvatten:
Till hästar som står i våra gästhagar/gästboxar, intill ridhuset, får vatten hämtas
i en vattentank som är placerad intill gästhagarna. Till hästar som är i
egenbyggda hagar vid transporterna (p-yta på åker) får vatten hämtas från
vattenslang (intill vita hösilagebalar). Vattnet kan även drickas av andra djur
och människor.
Rökfri gård:
Hela tävlingsområdet (hela gården) är rökfri. Rökning får endast ske vid
askkopp vid gårdens infart.
Smittorisk:
Tänk alltid på att risk för smittsamma sjukdomar finns, så håll din häst på
behörigt avstånd från andra hästar (och människor
). Ej tillträde i gårdens
stall eller kontakt med gårdens hästar, tack.

Domare:
Lisa Olovsson, Erik Andersen och Malin Stang
Tävlingsledare:
Lotta Carlsund mobil: 070 366 93 10
Sekretariat:
Stephanie Olsson, Marie och Evelin Skogsberg,
mobil Stephanie: 073 918 85 88
Anläggningsansvarig (gårdsansvarig):
Joachim Carlsund mobil: 070 510 13 05

Varmt välkommen!

