Välkomna till Freyfaxi kval
& final (nivå 2)
18 maj, 2019

Incheckning:
Du checkar in elektroniskt, det vill säga du fotar av hästpass, vaccinationsintyg, ryttarförsäkran och ryttarlicens
och skickar med sms till Hanna Nordenfors 0739-15 69 56. När du fått ett OK till svar är allt klart. Detta kan
göras fram till klockan 20 fredagen 17/5. Ingen incheckning kan göras på plats.
Hage
Möjlighet finns att bygga egna hagar. SWISHA 100 kr i samband med incheckning till: 070-8248610.
Inga boxar finns tillgängliga.
Veterinärbesiktning:
Gäller enbart hästar för som startar i SM-kvalgrenarna (T1, T2, F1, V1), samt barnekipage som avser försöka
kvala i T7 och/eller V5. Veterinärbesiktning är öppen mellan kl 8.00-9.30. Du måste besiktiga din häst senast en
halvtimme innan din första klass startar, annars stryks du automatiskt ur klassen. Hästar som inte rids för SMkval behöver inte genomgå veterinärbesiktning.
Ryttarmöte:
Framför kiosken klockan 8.30. Ryttarrepresentant ska utses och det finns möjlighet att ställa frågor till domarna
eller tävlingsledningen.
Mat
Kiosken kommer hålla öppet och där finns enklare förtäring att köpa. Hundar hålls i koppel och naturligtvis
plockar du upp efter Fido.
Domare:
Huvuddomare: Anna-Lena Berg (Nationell)
Nadja Andreewitch (Nationell)
Kia Holmquist (Nationell)
Gunilla Lindgren (Nationell)
Annika Sandsten (Lokal)
Caroline Agerhill (Nationell)
Tävlingsledare:
Ki Hult Roos 070-5310638
Frågor eller strykningar innan tävlingsstart: Gunilla Lindgren 070-2166440
Speaker:
Hedvig Nordenfors

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.
Placering & finaler
Vi kommer ha A-final i T7, T7U, V5 och V5U med de 5 bäst placerade ekipagen från uttagningen. Vi kommer
även dela ut prisrosetter i 1-klasserna till de 3 bäst placerade i vuxen, respektive ungdomsklassen. Juniorer,
barn och YR räknas alla som ungdomar.
Program
Vi tillämpar rullande schema och endast morgonens starttid är fast. Övriga tider är cirkatider. Var på plats i god
tid.
9.00

Ca 13.50

F2 + prisutdelning
F1 + prisutdelning
V5
V5U
V1
V2 + prisutdelning
V1U+ prisutdelning V1 & V1U
LUNCH
T7
T7U
T4 + prisutdelning
T2 + prisutdelning
T1
T3 + prisutdelning
T1U + prisutdelning T1 & T1U
V5 A-final
V5U A-final
T7 A-final
T7U A-final

Varmt välkomna!

