Välkomna till Freyfaxis
Vårtävling nivå 3
19 maj 2018

Varmt välkomna till Freyfaxis vårtävling nivå 3
Incheckning:
Du checkar in elektroniskt, det vill säga du fotar av ryttarförsäkran, hästpass,
vaccinationsintyg och ryttarlicens och skickar med sms till Susanne Frode 076-1666561. När
du fått ett OK till svar är allt klart. Detta kan göras fram till klockan 20 på fredagen 18/5.
Ingen incheckning på plats.
Bygga hage:
Möjlighet finns att bygga egna hagar. SWISHA 100 kr i samband med incheckning till:
070-8248610. Inga boxar finns tillgängliga.
Veterinärbesiktning:
Mellan 07.30-9.00 vid stallet, medtag hästpasset. Veterinärbesiktning är obligatoriskt. Du
måste besikta din häst senast en halvtimme innan din klass startar. Detta för att vi ska hinna
stämma av med veterinären.
Ryttarmöte:
Framför serveringen klockan 08.30. Ryttarrepresentant ska utses och det finns möjlighet att
ställa frågor till domarna eller tävlingsledningen.
Finaler
Finaler rids i klasser med fler än 7 anmälda. I klasser med fler än 15 anmälda rids även Bfinaler. I de fall vuxna och ungdomar rider uttagning gemensamt rids separata finaler. Håll
koll på hur många gånger din häst får starta om den är under 7 år. Vi tillämpar rullande
schema under dagen.
Domare:
Christina Flank
Caroline Agerhill
Julia Eriksson
Stina Hauschildt
Kia Holmquist
Gunilla Lindgren (F2, T4)
Tävlingsledare:
Gunilla Lindgren
Speaker:
Gunilla Lindgren, Hanna Nordenfors

Klädsel:
Kläder anpassade för ridning och så godkänd hjälm förstås. Hästens utrustning enligt FEIFs
regelverk Rules&Regulations.
Vägbeskrivning:
E4 norrifrån och söderifrån: I rondellen vid Uppsalas norra infart följ skyltar mot väg 55/72
mot Enköping, Sala, Strängnäs, Norrköping (Bärbyleden). Vid avfart mot ”Gysinge,
Luthagen” tag höger, därefter höger igen mot Gysinge Väg 272 norrut. Efter ca 12 km från
Uppsala tag höger vid skylt ”Bälinge 5”. Tunabanan ligger vid första huset på höger sida. Följ
skyltar för incheckning.
Från väg 55/72 (Norrköping/Sala):
Följ väg 55 in mot Uppsala. Följ Bärbyleden mot E4. Tag av höger mot Gysinge efter ca 2-3
km. Efter avfart vänster i korsning (mot Gysinge väg 272). Efter 11 km sväng höger mot
”Bälinge 5”. Tunabanan ligger vid första huset på höger sida. Följ skyltar för incheckning.
Parkeringsanvisning:
Lastbilar parkerar på grusplanen mellan stallet och lidret. Transporter parkerar på gräsvallen.
Betalningsinformation:
Om du betalar tävlingsavgiften sent måste du ta med verifikat på inbetalningen för att få
starta.
Domarkommentarer:
Hämtas i cafeterian.
Servering:
Det kommer att finnas enklare förtäring till försäljning.

Sponsorer:
Agersta Islandshästcenter, Stall Tuna, Freyfaxi islandshästklubb
Program
9.00
Därefter

V2
V5
F2
Paus 10 min
T7
T3
LUNCH
T4 + prisutdelning
V5 A-final
V5u A-final
F2 A-final
T7 A-final
T7 u A-final
T3 A-final
Välkomna!

