Gyða hösttävling+ KM
18-19 augusti , Högbobanan, Sandviken
Anläggningen är belägen 7 km norr om Sandviken efter länsväg 272
"Tidernas Väg" ca 300 m efter Högbo Brukshotell och
friluftsområde. Skylt på vänster sida av vägen: Islandshästcenter, sväng där höger.
Håll vänster (skyltat).

Parkering
Sker för tävlande på grusplanen i direkt anslutning till nedfart mot tävlingsområdet.
Tänk på att det ofta är många ekipage som ska samsas om ytan. Det är inte tillåtet
att parkera vid den gamla banan och klubbstugan utan den är avsedd endast för de
med tillstånd.
Publik parkerar längs med cykelbanan.

Incheckning
Är öppen mellan 07.30 -09.30 och sker i klubbstugan INNAN urlastning.
Medtag:
 Hästpass eller bekräftelse från SIF på inlämnad registreringansökan för
hästen.
 Giltigt vaccinationsintyg ifall vaccinationerna inte finns skrivna i passet. Se
Svenska Tillägget till FIPO för vaccinationsbestämmelser.
 Ryttarlicens.
 Ryttarförsäkran. Är du under 18 år måste hästägare eller målsman skriva
under den.
Det går även att MMS:a bild på alla uppgifter till Malin 073-9841700 dagarna
innan tävling för att minska kön vid incheckningen. Då behöver du bara välja
en hage vid incheckningen på lördagen och skriva dit ditt telefonnummer.
Ska skickas till Malin senast fredag kl 19.00 annars är det vanlig incheckning
som gäller.

Veterinärbesiktning
Sker på lördag samt söndag mellan 07.30-09.30 Samtliga hästar ska besiktigas. Är
du sen till besiktningen och skall starta tidigt, anmäl detta till funktionären så får du
förtur. Häst med fler ryttare behöver endast besiktigas en gång per dag, säg till så att
alla ryttare blir avprickade.

Hagar
Valfri hage ingår i anmälningsavgiften. Du anger i incheckningen vilken hage du
väljer. Vid incheckningen finns en karta med förteckning över alla hagar. Lämna ditt
mobilnummer så att vi kan kontakta dig om något händer. Åtta hagar finns
reserverade för hingstar.
Stäng alltid hagen efter dig så att strömmen leds runt till alla hagar. Hagen ska
mockas innan avresa, annars måste vi tyvärr debitera dig 100kr för omockad hage.
Skottkärra och grep finns lite här och var.
Vatten finns att tillgå, medtag egen hink.

Startlistor
De som postas på hemsidan dagarna innan tävlingen är endast preliminära.
Gällande startlistor anslås på väggen vid speakervagnen och vid cafeterian på
tävlingsdagens morgon. Tänk på att dessa kan skilja sig från de som finns på
hemsidan.

Ryttarmöte
Vid cafeterian kl 08.30. Om du själv inte kan närvara, skicka gärna ett ombud.

Strykning
Utebliven eller sen strykning (minst 60 minuter innan uttagningens start) utan skälig
orsak resulterar i diskvalificering från hela tävlingen med alla deltagande hästar samt
tillbakatagande av tidigare på tävlingen vunna placeringar. De som kan godkänna en
sen strykning är huvuddomaren, veterinär eller läkare (FIPO 2016 s.125).
Alla strykningar anmäls till speakervagnen.

Framridning
Sker på den gamla ovalbanan med ridplan och passbana. Det är skyltat in på ovalen.
Det är inte tillåtet att rida på cykelbanan men självklart ok att korsa den. Tänk på att
det ibland är många som rider fram samtidigt så visa hänsyn och kom ihåg att
högerregeln gäller.

Collectingring
När speakern kallar till collectingring har du tre minuter på dig att infinna dig, annars
blir du diskvalificerad från grenen. I collectingring är det inte tillåtet att ta emot hjälp
utifrån, mer än hjälp t.ex. med att rätta till utrustning eller ta av klädsel. Tänk på att
detta även gäller när det är barn som rider.

Resultat
Anslås på väggen vid cafeterian samt vid Speakervagnen efter avslutad uttagning.

Cafeterian Belägen i den nya lokalen invid banan. Här finns det försäljning av fika,
godis panpizza mm.
Du kan betala kontant samt med swish.

Toaletter Finns i anslutning till cafeterian, samt två utedass bakom den gamla
klubbstugan.

Övernattning
Det är ok att övernatta med häst (ej hingst i hage).
Vill du campa med husvagn/husbil, hör av dig för anvisning om plats.
Det finns ingen el att tillgå för camping.
Elen på hagarna är påkopplad dygnet runt.
Du lämnar din häst under natten på egen risk då det ej finns någon
personal på området.

Utrustning
Om du är osäker på vilken utrustning som är godkänd kan du ta
tillfället i akt och fråga en domare innan tävlingen startar.
Den ryttare som ej infinner sig till slumpmässigt lottad
utrustningskontroll blir diskvalificerad från hela tävlingen och
förlorar eventuella erhållna placeringar.

Domare
Anna Lena Berg
Anna Åsberg
Kamilla Gaude
Kia Holmqvist
Malin Schön

Frågor
Tävlingsledare: Tony Bergsman 0706618869
Observera att strykningar under tävlingen görs till Speakervagnen.

Tidsprogram lördag
Rullande tidsschema. Håll koll på vad speakern säger.
Första start 09.00
T3
T4
T2 + T2u
T8
T8u
Sladdpaus 10 min
T1+T1u
F2
V2
Lunch ca 45 min
F1+F1u
V5
V5u
Sladdpaus ca 10 min
V1+V1u
A-Final V2
A-final F1+F1u

Tidsprogram söndag
Start 09.00
B-final T8
A-final F2
A-final T8u
Sladdpaus
A-final T1
A-final T3
B-final V5
Lunch ca 45 min
PP1
A-final T8
A-final V1
Sladdpaus
A-final V5u
A-final V5
P2

Info
I klasserna T2 och T4 är det endast 3 startande så där blir det tyvärr ingen final.
Vi ser fram emot en härlig tävlingshelg och lycka till med din tävlingsprestation!

Välkommen!

