Tidsschema
09.00 – 10.00 Incheckning
09.50 – samling vid kafeterian för lite info från domare och Eyvinur
10.00 – V5 (fyrgång, 19 startande)
11.00 – 1-2-3 gång (4 startande)
11.30 – T3 (tölt, 7 startande)
12.00 – Lunch 30 minuter
12.30 – T8 (tölt, 15 startande)
13.00 – F2 (femgång, 5 startande)
13.30 – Bubbellopp (20 startande)
14.15 - Prisutdelning
Vägbeskrivning från Ekerö - kör mot Färingsö och Färentuna. Fortsätt rakt fram vid Färentuna
Kyrka. Efter ca 1 km, på den kurviga vägen, ser du en skylt med en liten svart islandshäst på vänster
sida. Där svänger du in till vänster. Nu är du framme på Kvarnberga gård.
På www.eniro.se kan du söka på Kvarnberga, Färentuna för att få en karta.
Parkering – följ anvisningarna som parkeringsvakten ger. Parkera inte på annat än anvisad plats detta gäller för att alla ska få plats och alla ska vara glada.
Incheckning – sker i kafeterian (det vita tältet vid ovalbanan) mellan klockan 9 och 10. Berättar att
du och hästen är på plats samt betala tävlingsavgiften (100 kr/start – ha gärna jämna pengar).
Hage – möjlighet att låta hästarna gå i hage under dagen finns. Prata med incheckningen om detta.
Ta med eget hagmaterial!
Framridning – sker på vägarna runt om tävlingsplatsen. Visa varandra och alla andra hänsyn! Det
går också bra att skritta i rundcorallen bredvid ovalbanan.
I kafeterian hittar du hembakat fikabröd, varma och kalla drycker och vid grillen finns korv och
hamburgare med tillbehör.
GLÖM INTE - Något att sitta på och paraply (för både sol och regn) samt kontanter till tävlingsavgift
(gärna jämna 100-lappar) och mat/fika. Samt ett glatt humör och horsemanship. 
VI FÖRUTSÄTTER ATT ALLA HÄSTAR SOM KOMMER PÅ TÄVLINGEN ÄR VACCINERADE OCH
FRISKA!
Vi frågor och funderingar kontaktar du Anneli på 0708-49 44 66 eller medlem@eyvinur.se

