Välkommen till Austurs
Vårtävling nivå 4
Lördag 18 maj 2019
På ovalbanan i Fleringe
Vi ber alla deltagande ryttare & medhjälpare att noga
ta del av all information i detta ryttarbrev.
Plats: Ovalbanan i Fleringe
Domare: Anne-Marie & Gunnar Werner, Ida Hellberg
Tävlingsledare: Lotta Molund Löfgren
Speaker: Nathalie Althin-Gudinge & Emma Li Andersson
Sekretariat: Lotta Molund-Löfgren & Ingrid Wahlén
Ryttarservice: Anders Andersson
Prisansavarig: Martina Andersson
Incheckning: Cilla Beite-Börjesson

VÄGBESKRIVNING:
Från Visby: kör lv 148 norrut. Sväng vänster mot Fleringe vid Rute Kyrka. I Fleringe ta
vänster i ”T-korsningen” vid kyrkan. Fortsätt ca 500m, så ser du ovalbanan på vänster
sida.
Använder du GPS, så är adressen Fleringe Medebys 110, LÄRBRO.
PRELIMINÄRT TÄVLINGS PROGRAM :
Endast starttid för första grenen är angiven. Speakern meddelar fortlöpande starttid för
nästa gren.
Vi kommer att genomföra alla klasser oavsett antal anmälda. Prisutdelning efter varje
klass eller final - OBS! ingen prisutdelning i klass med endast en deltagare.
08.30-10.00 Incheckning
10.00
T8 Tölt S/YR + T8 Tölt Junior + prisutdelning Junior
T7 Tölt + prisutdelning
T6 Tölt
T5 Tölt + prisutdelning
T3 Tölt + prisutdelning
F2 Femgång + prisutdelning
LUNCH
V5 Fyrgång S/YR + V5 Fyrgång Junior + prisutdelning Junior
V4 Fyrgång + prisutdelning
V2 Fyrgång + prisutdelning
A-FINAL: T8 S/YR + prisutdelning
A-FINAL: V5 S/YR + prisutdelning
Domarnas Pris
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PARKERING AV HÄSTTRANSPORTER:
• Alla transporter ska parkeras bredvid varandra. Fyll sedan på resten av ekipagen
bredvid varandra och helst i samma riktning. Tänk på att parkera tätt, så att alla
får plats.
• Se bifogad skiss
INCHECKNING:
• Incheckningen finns vid ryttarservice.
• Parkera transporten och gå upp till incheckningen.
• Man ska vara incheckad innan hästen får lastas ur transporten.
•
•
•
•
OBS!

Överlämna ifylld RYTTARFÖRSÄKRAN (finns att skriva ut på hemsidan)
Visa HÄSTPASS I ORIGINAL
Visa GILTIGT VACCINATIONSINTYG
Visa RYTTARLICENS (skriv ut licensen eller visa upp den i din mobiltelefon)
Saknas något av ovanstående kommer Du inte att få starta.

HAGAR & BOXAR:
• Kom ihåg att ta med stängselmaterial till liten hage för din häst.
• Några BOXAR finnas att hyra (i första hand för hingstar). Betalas på plats
50kr/st. Kontakta Ulla Andersson 070-658 57 41.
• VATTEN: Finns att hämta i slang vid stallet (nr 5 på bifogad skiss)
STARTLISTOR M.M:
• STRYKNINGAR ska meddelas tävlingsledaren Lotta Molund 0730-28 88 27
snarast möjligt.
• Vi har –så långt möjligt- försökt ta hänsyn till de ryttare som startar med flera
hästar och även de som deltar i klasser som ligger tätt.
• STARTLISTOR & RESULTAT anslås vid sekretariatet.
• Varje ekipage är tilldelat ett deltagarnummer, men nummerlappar behövs inte.
• Åldersklasser: J (junior 0-15år) och YR/S (young rider/senior från och med det år
man fyller 16år och äldre).
EFTERANMÄLAN:
• Till klass kan ske till sekretariatet fram till 30 min före klassens start.
• Efteranmälan betalas på plats i sekretariatet via Swisch
• Efteranmälda ekipage startar först.
FRAMRIDNING:
• Endast på anvisat område
• Det är bara den tävlande som får rida fram hästen
• Visa hänsyn mot dina medtävlare i samband med framridning
• För att undvika kollisioner – håll till höger vid möte.
COLLECTINGRING :
• I collectingring kommer alla ryttare att få BINDLAR I OLIKA FÄRG för att göra
det enklare för domarna att skilja ekipagen åt. Kom ihåg att lämna tillbaka
bindlarna när du ridit klart.
• Det är varje ryttares ansvar att infinna sig i collectingring i god tid innan start.
• Ekipage som inte passar starttiden kommer att diskas.
• De enda som får befinna sig i collectingring är ryttare som är på väg in eller ut
från ovalbanan och funktionärer.
INRIDNING PÅ BANAN
• Rid in på banan då speakern kallar in dig.
• När du kommer in på ovalbanan - rid fram i tölt, så att nästa ekipage kan få
komma in
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UTRUSTNINGSKONTROLL:
• innebär att en/flera domare kontrollerar att hästen mår bra och att man inte har
otillåten utrustning eller skoning.
• Kommer att ske stickprovskontroller av tävlande under dagen.
• Uttagna ekipage meddelas detta efter avslutad ritt.
• Kontrollen sker i collectingring.
FUNKTIONÄRER:
Samtliga funktionärer är utrustade med gul väst. Även om du tävlar, så kan du komma
att tas i anspråk som funktionär. Du får du gärna själv erbjuda dig att byta av.
FINALER:
• A-FINAL: Endast i klasser med minst 10 deltagare.
Det är den tävlandes ansvar att hästen inte gör för många starter/dag.
PRISUTDELNING:
• Kommer att ske omgående efter varje avslutad klass eller efter respektive final.
• Vi ber alla ryttare ge akt på information från speakern, så att man är beredd att
gå in på banan då man blir uppropad.
• Ingen prisutdelning i klasser med endast en deltagare.
• ROSETTER: För seniorer/youngrider gäller att man på placering 1-5 ska ha
uppnått över 4,0 poäng för att tilldelas pris/prisrosett.
CAFÉ:
Lag SM ungdomarna har café med kaffe, te, hembakt, dricka & godis. I samband med
lunchuppehållet finns även hamburgare att köpa. Det går bra att betala med Swish i
cafét.
FÖRSÄLJNING:
I anslutning till cafét kommer KARIN ÅBERG - SADLAR.SE att ha försäljning av
hästprodukter, visning av sadlar mm från sin mobila butik.
ÖVRIGT:
• På tävlingsplatsen ska HJÄLM bäras då man sitter på hästryggen.
• Hundar ska hållas kopplade.
• Efter avslutad tävling hjälps vi åt att plocka undan och städa upp efter oss

Välkommen till en trevlig tävlingsdag!

/Austurs Tävlingskommitté
Lotta Molund-Löfgren
0730-28 88 27

Anders Andersson
070-667 15 57

Nathalie Althin-Gudinge
0735-83 75 40

Ingrid Wahlén
0730-422 938
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LITE ÖVRIG VIKTIG INFORMATION
TILL ER SOM TÄVLAR:
•

Det är varje ryttares skyldighet att vara väl insatt i de regler som gäller
för tävlingsklasserna, samt vad man får och inte får göra på en ovalbana.
Tävlingsreglementet ”FEIF Rules and Regulations” finns att ladda ner
från www.feif.org eller SIFs hemsidan (under ”tävling”).

•

Skor: Är hästen skodd ska den ha skor på samtliga hovar. Alla fyra skorna ska
vara gjorda av samma material.

•

Boots (skyddsutrustning): Max vikt 250 gram/ben

•

Spö: max längd 120cm inkl snärten.

•

Bett: Det är numera tillåtet at rida på bett med ”häv- eller hiss-effekt” i alla
klasser!

•

Framridning: Det är bara den tävlande som får rida fram hästen

•

Otillåten hjälp: Ryttare får –under pågående tävlingsritt- ej ta emot ”råd och
dåd” från personer som befinner sig utanför ovalbanan och collectingring. Detta
kan medföra diskvalificering.

•

Efter avslutat program på ovalbanan MÅSTE ryttaren ta ner hästen till skritt – i
klasser där man rider ensam på banan ska detta ske senast vid mitten av följande
långsida. I övriga klasser följer man speakerns kommandon.

•

Antal starter: Det finns begränsningar för hur många starter en häst får göra per
dag. Varje uttagning och final räknas som en start! Det är ryttarens ansvar att
se till att den egna hästen inte startar för många gånger.
a) En häst som är fem år tillåts starta två gånger per dag
b) En häst som är sex år tillåts starta tre gånger per dag
c) En häst som är sju år och äldre tillåts starta fyra gånger per dag
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TÄVLINGSPLATSEN
FLERINGE
•

”PUBLIKOMRÅDE” – OBS! Inga hästar i detta område. Bara tillåtet att LEDA
häst för passering mellan stall och framridning/parkering.

Mot
Fleringe Kyrka

9.

8.

6.

2.

7.

P-hästsläp
Hagar

PUBLIK

1.

Framridning

3.

Hagar byggs i första hand längs lammstaketet

4.
5.

Mot
Kappellshamn

1. Infart transporter & publik
2. Sekretariat (husvagn), Ryttarservice + INCHECKNING
3. Café
4. WC
5. Privat stall + VATTEN
6. Domare
7. Rundcorall + område endast för framridning
8. Collectingring (endast tävlande)
9. Inridning på ovalbanan
Parkering med släp: ställ er bredvid varandra och bygg hagar
2
mot lammnätet (österut)

7

1
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2
PUBLIK

P – hästsläp
Hagar

Framridning

