Ryttarbrev
Hej alla tävlingssugna ryttare!
Här kommer ryttarbrevet från Gydas ungdomssektion inför Gyda Vinter.

Parkering.
Parkeringen sker på stora grusparkeringen om inga andra överenskommelser finns.
Grusplanen ligger första avfarten till vänster när man har svängt av Högbovägen, följ
skyltning eller anvisningar på plats.

Incheckning.
Du checkar in dig och din häst hos oss i Speakervagnen som är den röda baracken som ligger
vid parkeringen. Du kan checka in dig hela dagen. OBS. Medtag hästägarförsäkran samt pass
med vaccinationsintyg när du checkar in, tänk på att checka in innan du lastar ur din häst.
Incheckningen har öppet från klockan 08.00.

Hagar.
Det finns tillgång till hagar med el på tävlingsbanan. Använd i första hand hagarna vid
cafeterian då dem har el. Alla hagar står till förfogande, vissa är reserverade – de är då
markerade med skyltar där det framgår. Vid funderingar angående hagarna hjälper vi dig vid
incheckningen.

Program.
09.30 Vinbärstregång
Jordgubbstregång
Hallontregång
Travrace
Galopprace
LUNCH
Vinbärstölt
Jordgubbstölt
Hallontölt
Passrace
Safttölt
PRISUTDELNING – Alla klasser!

Viktig information!
ansvarar ni själva
för att ta med eget vatten till era hästar!!!
Då vattnet har frusit på anläggningen och inte fungerar,

Vi kommer att ha rullande schema på grenarna, inga speciella starttider finns alltså.
Det innebär att ni själva ansvarar för att komma till tävlingsplatsen i god tid innan er
gren startar.
Vi har fått några frågor angående utrustning, är det något du är osäker på eller vill ha vårt
godkännande för att rida med, kontakta oss.
Vanlig fråga är om guldskon (med sex broddar) är godkänd att rida med, svar ja, det är den.
RIDNING FÅR EJ SKE PÅ CYKELBANAN, den får endast korsas för att ta sig till
banan/parkeringen/hagarna.
Ettan, tvåan och trean i varje gren får rida in till häst på prisutdelningen, de övriga två
placerade kommer in till fots. Prisutdelning för alla klasser sker sist på dagen. Men ni får veta
vilken placering ni kommit på innan det är dags för prisutdelningen så att ni kan ha era hästar
iordning för prisutdelning

Framridning.
Framridning sker endast på innerbanan på gamla ovalbanan (Utanför cafeterian, fråga vid
incheckningen så visar vi er om det är oklart)

Cafeterian.
Ungdomssektionen har cafeterian öppen hela dagen, från klockan 08.00.
Där säljer vi fikabröd, mackor, lättare lunch, godis, läsk, kaffe, te och o ´boy.

Greninfo.
Alla grenar rids på passbanan, en och en i ström. Det vill säga att alla deltagare i klassen rider
samtidigt efter varandra med tillräckligt stort avstånd. Du startar när speakern ropar upp ditt
namn och ber dig visa det moment som står på tur. Alla grenar rids på speakerns kommando.
Speakern guidar er genom er tävlingsgren.
När grenen är avslutad, stanna kvar i collectingring då finalerna rids direkt efter, de fem
ekipage i varje gren med högst poäng i uttagningsomgången går vidare till final. Den rids
precis lika som uttagningen men domaren sätter här inga poäng utan rankar ekipagen 1-5.
På grund av för få anmälda i blåbärstregång och blåbärstölt slås dessa grenar ihop med
jordgubbtregången och jordgubbstölten.

Innan start i varje gren när alla ekipage befinner sig i collectingring, får ekipagen på
speakerns kommando möjlighet att under två minuter prova passbanan. (Detta kan ändras
beroende på väder, men då meddelar vi vid incheckningen.)
Grenspecifikation.
Jordgubbstölt
Du rider valfritt tempo tölt på passbanan, du har två långsidor på dig att visa så snygg tölt du
kan.
Jordgubbstregång
I denna klass rider du gångarterna tölt, trav och galopp. Du har fyra långsidor på dig att visa
gångarterna på speakerns kommando i gångartsföljden tölt, trav och därefter galopp. Den sista
långsidan är valfri gångart där du väljer mellan de tidigare tre nämnda gångarterna.
Vinbärstölt
Du rider valfritt tempo tölt på passbanan, du har två långsidor på dig att visa så snygg och
trevlig tölt du kan.
Vinbärstregång
I denna klass rider du gångarterna tölt, trav och galopp. Du har fyra långsidor på dig att visa
gångarterna på speakerns kommando i gångartsföljden tölt, trav och därefter galopp. Den sista
långsidan är valfri gångart där du väljer mellan de tidigare tre nämnda gångarterna.
Hallontölt
Du har tre långsidor på dig att visa så snygg och trevlig tölt som möjligt. Du visar först en
långsida med kort tempo tölt därefter visar du en långsida med ökat tempo tölt och sedan en
långsida där du väljer mellan att rida tydliga tempoväxlingar eller lösa tyglar med
enhandsfattning.
Hallonfyrgång
Du har fyra långsidor på dig att visa gångarterna i ordningsföljden kort tempo tölt, trav,
galopp och därefter ökat tempo tölt.
Race!
Rids mellan markeringarna som finns på banan, vi markerar med FÄRGBAND på stolparna.
Speakern kommer att förtydliga detta inför varje race.
I trav och galopprace rids andra heatet i resultatordning nerifrån och uppåt. Det vill säga de
som hade bäst tid i första heatet rider sist i andra heatet.
Travrace
Här gäller snabbast trav vinner, galoppinslag = diskvalificerad. Travracet går på tid, det är två
ekipage på banan samtidigt snabbast tid vinner. Du har två heat på dig att visa så snabb trav
du bara kan! Stillastående start.
Galopprace

Snabbast vinner! Endast galopp tillåtet. Galoppracet går på tid, det är två ekipage på banan
samtidigt snabbast tid vinner. Du har två heat på dig att visa så snabb galopp du bara kan!
Stillastående start.
Passrace
Snabbast pass vinner. I passen är det flygande start som gäller. Domaren dömer om passen är
godkänd, är det grönt är det ekipaget med snabbaste tiden som vinner. Passen rids en och en,
alltså med ett ekipage på banan.
Safttölt
Snabbast och med mest saft kvar i muggen är klassens vinnare!
Du har ett heat på dig att rida valfri gångart du ska hålla dig inom maxtiden 55 sekunder.
MEN kom ihåg, den med mest saft i muggen när tävlingen är avslutad är klassens vinnare.
(Om några ekipage har exakt lika mycket saft i muggarna är det den snabbaste som vinner)

Vägbeskrivning
Gydas anläggning ligger 7 km norr om Sandviken efter länsväg 272 "Tidernas Väg" om du
kommer från Sandvikenhållet finns vi ca 300 m bortom Högbo Brukshotell och
friluftsområde.
Från E16 Gävle/Valbo sväng av första avfarten till Sandviken, kör mot centrum genom den
stora rondellen där det står SANDVIKEN. När du kommer upp för backen efter rondellen
kommer du in i ett trafikljus, där svänger du höger mot Högbo. Följ vägen rakt fram till du
kommer till Högbo bruk, fortsätt följa vägen och håll utsikt efter en skylt där det står
ISLANDSHÄSTCENTER, där svänger ni höger, följ sedan skyltningen till parkeringen. (första
avfarten till vänster, ner för en backe)

Från E16 Falun/Borlänge sväng andra avfarten till Sandviken, kör mot centrum genom den
stora rondellen där det står SANDVIKEN. När du kommer upp för backen efter rondellen
kommer du in i ett trafikljus, där svänger du höger mot Högbo. Följ vägen rakt fram till du
kommer till Högbo bruk, fortsätt följa vägen och håll utsikt efter en skylt där det står
ISLANDSHÄSTCENTER, där svänger ni höger, följ sedan skyltningen till parkeringen.
(första avfarten till vänster, ner för en backe)

Några trivselregler
• Det är inte tillåtet att rida på cykelbanan men självklart ok att korsa den.
• Stäng alltid hagen efter dig så att strömmen leds runt.
• Mocka din hage efter dig, skottkärra och grep finns lite här och var.
• Rökning sker på anvisad plats.

Övrig information.
Domare under tävlingsdagen är Sofia Kulla.
Specialpriser under tävlingen är: Featherprice för vuxen och ungdom samt snyggast ekipage
och fjäskerprice.
Domarkommentarer hämtas utanför speakervagnen.

Hästägarförsäkran
Vi har fått en del frågor angående hästägarförsäkran, tänk på att på första raden där det står ”
Undertecknad ryttare på hästen: ” skriver du ditt HÄSTENS NAMN. Du hittar
hästägarförsäkringen här:
http://sifweb.moln.net/Portals/0/Medlem/pdf/H%C3%A4st%C3%A4garf%C3%B6rs
%C3%A4kran.pdf
(icelandichorse.se → avel → blanketter → klicka på länken och sen kommer det upp en lista
med olika blanketter, leta efter hästägarförsäkran, står som nummer 5 på listan.)
Till deltagarna från Gyda som ska vara funktionärer, vi kommer att skicka ut mail till
er angående vilka klasser ni ska hjälpa till i och annan information till er angående detta
under fredagen den 11 januari.

Kontakta oss
Siri – 0702282268
Marilinn – 0761191993
Elin – 0738441672
Mail – gydaungdom@live.se
Varmt välkommen till en rolig tävlingsdag, vi hoppas på bra väder och fina
visningar.
Glöm inte ett glatt humör och varma kläder

