Välkommen till Stormur Vår på Husbyöhn
den 15 juni 2019!
Stormur hälsar dig varmt välkommen till Stormur Vår på Husbyöhn! Nedan följer info om vad som
gäller på tävlingsplatsen samt ett preliminärt tidsprogram under tävlingsdagen.

Vägbeskrivning
Från E4: Tag av mot Upplands Väsby. Följ vägskyltarna mot Vallentuna.
Tag vänster mot Sälna. Efter några kilometer, tag höger vid korsning mot Frösunda.
Kör vägen ca 2,5 km, tag sedan av mot höger vid skylt Husbyön.
Från E18/Norrtäljevägen: Tag av mot Vallentuna. Vid Vallentuna följ vägskyltarna mot Upplands
Väsby. Tag höger mot Sälna. Efter några kilometer, tag höger vid korsning mot Frösunda. Kör vägen
ca 2,5 km, tag sedan av mot höger vid skylt Husbyön.
FÖLJ INTE GPS:en, den visar fel väg.
Adress:
Husbyöhns Islandshästgård
Markims-Lundby 41
186 93 Vallentuna

Ankomst
Vänligen notera att det inte går att komma före kl 07.30 (Peter finns på plats från 07.30 och tar emot
ryttarförsäkran)
Parkering sker endast på anvisad plats. Försök att parkera nära varandra då vi har begränsad yta.
Ryttarförsäkran lämnas till Peter Haking, Husbyöhn innan urlastning. Tänk på hur viktig
ryttarförsäkran är och hur viktigt det är att hästen är frisk när den kommer till tävlingen.
Ryttarförsäkran kan laddas ner på SIF:s hemsida, under fliken Medlem/Blankettbank.
Vänligen mocka inte ur transporterna på tävlingsplatsen.
I möjligaste mån ber vi er ta med eget vatten pga av vattenbristen.

Boxar och hagar ska betalas på plats till Peter eller Cissi Haking, kontant, gärna jämna pengar (100
kr för egen hage, 200 kr fast hage, 300 kr för box)

Incheckning: Via SMS
Incheckning sker senast fredag den 14 juni kl 18.00 via SMS, nr 076-225 48 90. Ingen bemannad
incheckning finns på tävlingsplatsen. Se SIF:s hemsida för aktuella vaccinationsregler för 2019.
Ryttarlicens kan endast lösas via Indta/SIF, inte på tävlingsplatsen! Ryttarlicens kan endast köpas om
medlemsavgiften är betald. Observera att det två arbetsdagar innan sådan betalning registreras, så
var ute i god tid!

Veterinärbesiktning sker kl 08.00-10.00 på anvisad plats. Hästen ska visas i träns samt vara ren.
Vid kö har de hästar som startar i första klassen förtur. På Stormurs tävlingar ska samtliga hästar
veterinärbesiktigas.


OBS! Om du inte har checkat in och/eller veterinärbesiktigat senast 30 minuter innan din
klass startar så blir du automatiskt struken i denna klass.

Finalridning Om du inte vill rida final så meddela detta omgående, dock senast före lunchen (för er
som rider uttagningen före lunchen), för V2 måste detta meddelas direkt efter uttagningen, till
tävlingsledaren så att någon annan kan få möjlighet. Finallistorna görs under lunchen och inga
uppflyttningar görs efter det.

Strykningar lämnas skriftligt till Tävlingsledaren (iklädd rosa Stormur-väst märkt ”Tävlingsledare”).
Strykningar ska meddelas så fort som möjligt.

Framridning
Framridning sker på anvisad plats.

Ryttarmöte
Ryttarmöte samt val av ryttarrepresentant hålls på stallplanen vid anslagstavlan kl 08.30. På
ryttarmötet finns möjlighet att ställa frågor om tävlingen (även domare ska finnas på plats)

Hästar på ovalbanan
Inga hästar tillåts på ovalbanan innan tävlingen startar.

Sekretariatet
Vi ber vänligen alla att i möjligaste mån inte störa personalen i sekretariatet i onödan. Vår
Tävlingsledare finns tillgänglig för frågor under hela tävlingen.

Servering
Kiosken kommer att hålla öppet under dagen. Kontant eller swish. Det kommer även finnas varm
lunch att köpa för publik och ryttare.

Uppstallning
Box och hage bokas och betalas direkt till Cicci Haking, tel070-749 08 44. Självklart mockar vi efter
våra hästar.
För allas trevnad var vänlig och använd askkoppar istället för marken. Hundar ska vara kopplade och
plocka upp efter din hund.

OBS! Tävlingen körs enligt rullande tidsprogram. Angivna tider är preliminära och ska endast ses
som en fingervisning om vilken tid respektive klass kan starta! Tävlingsledningen förbehåller sig
rätten att ändra tider/ordningsföljd under tävlingen om behov uppstår. Lyssna noga på speakern
som talar om eventuella ändringar!

Tidsprogram (OBS! Preliminära starttider, rullande tidsschema – lyssna på speakern!)
09.00-10.00
10.00-10.25
10.25-11.00
11.00-12.25
12.25-13.00
13.00-13.40
13.40-14.15
14.15-14.35
14.35-15.00
15.00-15.25
15.25-15.55
15.55-16.15
16.15-16.45
16.45-17.05
17.05-17.35

T7
(11 grupper x ca 5 min/grupp)
T7u
(5 gruppen x ca 5 min/grupp)
T3
(5 grupper x ca 7 min/grupp)
V5
(12 grupper x ca 7 min/grupp)
V5u
(5 grupper x ca 7 min/grupp)
LUNCH
V2
(5 grupper x ca 8 min/grupp)
T7 – B-final (ca 20 min)
T3 – A-final (ca 25 min)
V5 – B-final (ca 25 min)
V5u – A-final (ca 30 min)
T7 – A-final (ca 20 min)
V2 – A-final (ca 30 min)
T7u – A-final (ca 20 min)
V5 – A-final (ca 30 min)
OBS! Vi har inte lagt in några pausar, vi tar det om domarna behöver.
Lyssna på speakern!

Domare:
Kia Holmquist
Malin Schön
Tina von Dardel

Speaker: Frida Ahlgren
Tävlingsledare: Annelie Schedvin
Sekretariatsansvarig: Alva Värmå och Ulrica Torsell
Veterinär: Matilda Gustavsson
Frågor innan tävlingen besvaras av Ulrica Torsell och Alva Värmå, tavling@stormur.nu, 0709632 714/0730-71 64 63

Fotograf:
Vi kommer ha en fotograf på plats. Nedan kommer lite mer info från Linda Gabor :
”Jag kommer att fotografera under tävlingen på Husbyöhn. Bilderna kommer sedan att kunna beskådas i
ett webbgalleri (länk kommer här i gruppen efter tävlingen). Vill man sedan köpa högupplösta bildfiler
kostar de 100:-/st. Vänligen skicka PM om du inte önskar att hamna på bild. ”
Linda finns på Instagram @lindagabor_photography

Stormur tillsammans med Cissi och Peter Haking hälsar alla varmt välkomna till
Husbyöhn.

