Eyvinurs KM
6 juni 2019
Tidsschema
08.30 – 09.45 Incheckning
09.30 – samling vid kafeterian för info från domare och
Eyvinur
10.00 – T8 (Tölt 15 starter)
10.45 – T6 (Tölt 4 starter)
11.00 – V5 (Fyrgång, 19 starter)
12.00 – Lunch
Under lunchen kör vi Flaggrace!(anmäl om du vill
vara med vid incheckningen)
13.00 – F2 (Femgång 3 starter)
13.30 – Prisutdelning

Alla ryttare ska lämna in ryttarförsäkran.
VI FÖRUTSÄTTER ATT ALLA HÄSTAR SOM KOMMER PÅ TÄVLINGEN ÄR
VACCINERADE OCH FRISKA OCH INTE HAR TRÄFFAT SJUKA HÄSTAR DE SENASTE
TRE VECKORNA!
Och låt inte hästar som inte annars är i kontakt hälsa på varandra under dagen.
Vägbeskrivning från Ekerö - kör mot Färingsö. Sväng höger mot Svartjö slott. Ta
vänster efter Färingsöanstalten. Kör mot Kungsbryggan. När du ser skylt
återvändsgränd fortsätt framåt till Kungsbryggans Islandshästar.
På www.eniro.se kan du söka på Kungsbryggans Islandshästar för att få en
karta.
Parkering – följ anvisningarna som parkeringsvakterna ger. Parkera inte på
annat än anvisad plats - detta gäller för att alla ska få plats och alla ska vara
glada. Åk gärna gemensamt om möjligt.
Incheckning – sker vid parkeringen mellan klockan 8.30 och 9.45. Berätta att du
och hästen är på plats till funktionären. Här lämnar du även ryttarförsäkran – i

den försäkrar du att hästen är frisk. Ryttarförsäkran finns att ladda ner på vår
facebooksida.
Hage – det finns möjlighet att göra liten hage i inhägnad hage nedåt vägen.
Prata med incheckningen om detta. Ta med eget hagmaterial och mocka efter
din häst.
Framridning – sker på vägarna runt om tävlingsplatsen. Visa varandra och alla
andra hänsyn!
Tävlingen sker på speakers kommando och domare för dagen är Karolina
Rosqvist.
I kafeterian hittar du hembakat fikabröd, varma och kalla drycker och vid
grillen finns korv och hamburgare med tillbehör. OBS! Swish och kontanter.
Kom ihåg - Något att sitta på och paraply (för både sol och regn) samt
kontanter till mat/fika. Samt ett glatt humör och horsemanship. ☺
Vi frågor och funderingar kontaktar du Pirjo på 0736504891
eller info@eyvinur.se

Varmt välkomna!
Våra sponsorer:
L'Oréal Paris - Because we are worth it!

Tyyni - Kraniosakral Terapi
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