Välkomna till Freyfaxis
Halloweenfest med häst, 1
november 2020
Kolla våra sponsorer och erbjudandet sist i detta ryttarbrev!
Så, då kan vi börja:
Incheckning:
Du checkar in elektroniskt, det vill säga du fotar av hästpass, vaccinationsintyg,
ryttarförsäkran och ryttarlicens och skickar med sms till Caroline Agerhill 070-4981680
lördagen 31/10. När du fått ett OK till svar är allt klart. Detta kan göras fram till klockan
18.00 lördagen 31/10. Ingen incheckning kan göras på plats.
Parkeringsanvisning:
Gräsvallen där ni normalt parkerar är för blöt att använda som parkering. De 15 första
transporterna som anländer kan parkera på Tuna. De som inte har några problem att skritta
500 meter kan parkera på Agersta och rida ned till banan på en stig som är särskilt anlagd för
ridning mellan Agersta och Tuna. Tredje stället att parkera på är hos Widéns (se bild,
nummer 3). Det kommer finnas folk på Tuna och hos Widéns som hjälper er tillrätta.
Alternativet är att köra fast i leran och det vill ni inte. Varulvarna räknar just med det.

Hage:
Möjlighet finns att bygga egna hagar. På grund av att vi krånglar lite med parkeringen tar vi
inget betalt för hagarna denna tävling. Inga boxar finns tillgängliga. Ta med eget vatten till
hästen, då vi ej får vistas i stallet.
Ryttarmöte:
Framför kiosken, med ordentligt avstånd, klockan 8.40. Ryttarrepresentant ska utses och det
finns möjlighet att ställa frågor till domarna eller tävlingsledningen.

Övrigt:
Detta är en tävling arrangerad i Covid-19 tider. Håll avstånd på tävlingsplatsen, ta med max
en medhjälpare. Ingen publik tillåten. Vi har dragit ner antalet funktionärer till ett minimum,
så ha lite överseende med att det kan bli lite oplanerade pauser. Ladda ner appen LH Kappi
för att se resultaten. Där kommer poängen finnas, förutom på anslag på tävlingsplatsen. Vi
kommer ha domarkommentarer på denna tävling, de finns i kiosken att hämta, men som
sagt kan det ta lite tid att få dem pga få funktionärer. Finaler för de 5 bästa kommer erbjudas
i de klasser som har minst 8 startande (vuxna och ungdom rider tillsammans, men placeras
separat enligt junior/YR/Senior). Vill du inte rida final meddelar du det snarast möjligt
(senast 1h innan finalen startat) så andra får chansen att rida istället.
Kiosken är öppen, men har mycket begränsat utbud (lite dricka och godis) av
smittskyddsskäl. Ta med dig egen lunch. Hundar hålls i koppel och naturligtvis plockar du
upp efter Fido.
Det kommer finnas eldkorgar utplacerade. Det går fint att ta med en korv och grilla.
Domare:
Huvuddomare: Kristina Orrling
Elin Ahnfelt
Sebastian Nordlander
Tävlingsledare:
Katha Meurer 070 037 53 04
Frågor eller strykningar innan tävlingsstart: Gunilla Lindgren 070 21 66 440
Speaker:
Gunilla Lindgren
Regler för lagtävlingen:
Laget består av minst 3 och högst 4 ekipage, det ska ha ett lagnamn och ni ska starta i minst
5 olika klasser tillsammans. Lagets bästa resultat (placering) från de bästa 5 klasserna räknas.
Bästa lag tilldelas ett lagpris.
YR och juniorer tävlar i samma klass både i lag och individuellt.
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.

Betalningsinformation:
Om du betalar tävlingsavgiften sent måste du ta med verifikat på inbetalningen för att få
starta.
Program
Vi tillämpar rullande schema och endast morgonens starttid är fast. Övriga tider är
cirkatider. Vi kommer hålla ett skapligt tempo för att hinna klart innan mörkret infaller. Det
är fullmåne den första november och vi vill ogärna vistas utomhus när månen är full. Ni vet
varför.
09.00

T6
T7
T3
Paus
F3
V2
V5
Lunch
T7 B-final
V5 B-final
T3 A-final
F3 A-final
V2 A-final
T7 A-final
V5 A-final

Vi har sponsorer!
Vi har fått fantastiska sponsorer till vår Halloweenfest med häst:
Denni design, Agersta, Agria, Nammi, Stierna Equestrian
Sportswear, Ninas häst och hund, ALEQUI, RS Mustang, DIVOYH
och Equestrian Stockholm.
Vår sponsor DIVOYH ger alla startande på tävlingen 40% rabatt på
hela deras sortiment med rabattkoden E7EF67 och det är giltigt till
2021-10-20!
Denni Design sponsrar som vanligt ett Feather Prize.

