Varmt välkomna till
Vintertölten
“Vårtölten?”
Lördagen

den 22 februari

Har ni frågor som ni inte får svar på i ryttarbrevet, kontakta oss på tavling@tolt.nu eller
0709965521 - Moa Runnquist, 070-6069870 - Sigfús Sigfússon
Tävlingsledare: Sigfús Sigfússon 0706069870.

TIDSPROGRAM
Första start 9.00
Lössläppt in Harmony
Barnklass
Vuxen Lättklass
Ungdom Lättklass
Vuxen Mellanklass
Ungdom Mellanklass
Vuxen Unghäst
Elitklass
LUNCH
Finaler  (enbart A-finaler)
Showpass inkl. prisutdelning
B-final Lättklass Vuxen
A-final Lössläppt in Harmony
A-final Barnklass
A-final Lättklass Ungdom
A-final Lättklass Vuxen
A-final Mellanklass Ungdom
A-final Mellanklass Vuxen
A-final Unghäst A-final Elitklass

Tidsprogram & grenar
Vi kör grenarna direkt efter varandra, sladd av banan och pauser för domare kommer att
läggas in mellan grenarna vid behov – lyssna på speakern! Som ni ser ovan så kommer vi
att ha finaler i alla grenar även om det i en del grenar är få deltagare. Det vill vi ha för att fler
ska få träna på att rida final. I varje A- final kommer 6 ekipage att delta. Även i dom klasser
som ej har B-final kommer 6 st rida A-final.
I Lössläppt in Harmony och Elitklass rider ungdomar och vuxna tillsammans. Vi har ändrat
system i dessa grenar och kommer ej utse bästa ungdom. Detta pga att rider man med
vuxna ska man också få chans att vinna över vuxna. :) Kanske lite tuffare men också
roligare i slutändan.

Startlistor
Startlistor hittar du uppsatta på plats.

Incheckning
Ingen incheckning på denna tävling. Vi räknar med att alla kommer med friska hästar, och
uppfyller kraven från ryttarförsäkran.

Domare
Våra eminenta domare för dagen är Kristina Pettersson och Stina Hauschildt.
Domarkommentarer kommer skrivas och finns att hämta i butiken (lilla huset) efter avslutad
klass.

Strykningar
Strykningar görs i god tid till sekretariatet. Vid sen strykning ring eller smsa Moa 070-9965521.
OBS! Inskickad anmälan är lika med betalningsskyldig oavsett om du startar eller ej.

Framridning
Framridning görs på grusvägen eller i paddocken, det är inte tillåtet att värma upp på
åkrarna eller på parkeringen.

Collectingring
I korsningen på vägen upp till stallet, nere mot ovalbanans ingång, vid postlådorna. Här ska
bara de startande ekipagen vara. Ekipagen behöver få förbereda sig i lugn och ro.

Parkering
Följ skyltar och anvisningar vid parkeringen – skyltarna visar hur du ska köra in/ut för
smidigast parkering. Ev. kommer en parkeringsvakt finnas på plats för att dirigera er.

Box / hage
Ni som bokat box finner ert namn/hästens namn på er box inne i stallet. Mocka boxen innan
avfärd. Hagar finns nere på parkeringen, ni som bokat tar en ledig hage. För er med hingst
finns det hagar uppe vid stallet. Hagarna behöver ej mockas!
Betalas i cafeterian. Vid frågor gå till sekretariatet alternativt kontakta Moa - 070-9965521
-

Vatten till hästarna finns att hämta på bortre hörnet av stallet, ut mot hagarna.

Man får självklart bygga egna hagar gratis!

Cafeteria
Hålls öppen från cirka kl 08.30 till tävlingens slut. Där kommer det att serveras varma och
kalla drycker, toast och andra godsaker! I lilla boningshuset på gården kommer lunchen
serveras. Det blir varm hemlagad mat samt hamburgare från Kickis kök. Missa inte det!!

Toaletter
I lilla huset på gården finns det en toalett som ni är välkomna
att använda! Uppe på gårdsplanen finns även två utedass.
SAMARBETSPARTNER

-

Vidilab https://www.vidilab.se/

Butik
Vi kommer hålla våran butik öppen hela dagen, den hittar ni inne i lilla boningshuset
på gården. Passa på att få hjälp med sadelprovning under dagen!
http://www.tolt.nu/store

Parkering
Följ skyltar och anvisningar vid parkeringen – skyltarna visar hur du ska köra in/ut för
smidigast parkering. Väldigt viktigt att hålla sig till anvisningarna pga vårt milda väder. Kör ni
fast, ta det lugnt och invänta hjälp! Sigfús hjälper gärna till.

Vägbeskrivning
Se hemsidan www.tolt.nu – hitta hit för vägbeskrivning och karta.

Varmt välkomna!! / Team Tolt Nu AB

