
 

 

 

 

 

 

 

 

Ryttarbrev Eldirs Klubbtävling 2018 

Söndagen den 2 september med första start kl. 10.00 

Plats: Sleipnirs Ängar, Stubbarps Gård, Genarp  

 

Välkommen till Eldirs klubbtävling! Här följer information till dig som ska tävla. 

Incheckning sker vid två tillfällen, mellan kl. 8.30-10.00 längs vägen i höjd med gården och mellan 

12.30-13.15 vid sekretariatet. Visa upp vaccinationsintyg och hästens pass samt lämna in 

hästägarförsäkran. Hästägarförsäkran skrivs ut från SIFs hemsida (icelandichorse.se) under 

medlem/blankettbank 

Tänk på att vägen upp till tävlingsplatsen är smal. Visa andra bilister och ryttare hänsyn. Försök 

undvik att lämna tävlingsområdet under andra incheckningstiden 12.30-13.15. 

Hagar: Tillfälliga hagar kan sättas upp intill transporterna. Fäst en lapp med ansvarig persons namn 

och telefonnummer på hagen. Vattentunna finns vid parkeringen. 

Domare: Anna Bandling och Mathilda Jeppson 

Ryttarmöte: Kl 9.30 samlas alla tävlande (tills fots och utan hästar) till ett ryttarmöte vid collecting 

ring. Där hälsar vår tävlingsledare Juliane Klink, våra domare och Eldir välkomna och ger 

information om tävlingen. 

Startlistor: Observera att det är startlistorna som sitter på tävlingsplatsen som gäller. Kontrollera 

tider och eventuella strykningar på tävlingsdagen. Start- och resultatlistor kommer att sitta vid 

sekretariatet. Startlistor kommer även att sitta vid framridningsbanan. 

Framridning sker i paddocken intill rundcorallen och på grusvägen.  

Collecting ring är i rundcorallen. I collecting ring får ryttarna färgband som fästs runt vaden. 

Domarkommentarerna hämtas i sekretariatet efter att klassen är slut. 

Strykningar/ändringar: Ändringar skickas till Juliane på email anghaga@live.se Ändringar kan 

ske t o m Onsdag 29/8 kl 20.00. Därefter enbart strykningar till samma email. Under tävlingsdagen 

görs ev strykningar till sekretariatet. 

Prisutdelning sker direkt efter klassen, uppdelad i vuxen och ungdom.  

Hundar är välkomna, men i koppel. 

Servering: Vi serverar mat, dryck, isländskt godis och fika. Betala med swish eller kontanter. 

Frågor: Skicka ett mail till tavling@eldir.se På tävlingsdagen, kontakta Eldirs tävlingsledare 

Martina Skansjö mob 0708-477118 

Fotografering: Fotografering kommer att ske och läggas ut på Eldirs Facebook och hemsida efter 

tävlingen. Foton kommer även att skickas till vår sponsorer. Om någon inte vill vara med på bild – 

meddela sekretariatet. 

 

Varmt välkomna och lycka till! 

Tävlingsgruppen: Anne-Marie, Gunilla, Hanna, Hanna och Martina 

mailto:anghaga@live.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer och tidsprogram 

 

Sponsorer 

Stort tack till alla våra sponsorer som har sponsrat med fina priser! 

– DOFAB 

– Meg’s Djurbruk i Svedala 

– EGO Skönhet 

– Svedala veterinärpraktik 

– Vismarlövs Café & Bagarstuga  

– PrintMation 

– Horses for Life, Ryttarcoaching 

– Soldattorpets Mejeri 

– Hästkuren 

– Lendelundens Lantlif 

– Hästomera 

– Memories by S fotograf 

– Kraniosakralterapi i Skåne 

– Sleipnirs Ängar 

 

 

Tidsprogram 

Ingen klass kommer att starta före utsatt tid.  

Vid eventuella förseningar meddelar speakern när nästa klass kommer att starta.  

 

10.00   V5b 

10.45   V5u 

11.10   V5a 

11.50   V3 

12.30   Lunchpaus 

13.30   T5 

14.00   T6 

14.25   T8u 

14.50   T8a 

15.30   T8b 

http://confidenthorse.se/sidan%202/kraniosakralterapi.html

