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Varmt välkommen till Sleipnirs prova på 2017  

 Här följer lite information   

Incheckningen  

Ingen incheckning. Ni kommer endast om hästen är fullt frisk och inte vistats i närheten av sjuka eller smittade 

hästar de senaste 3 veckorna. Ha dock med dig hästpass, hästägarförsäkran och vaccinationsintyg som skall 

kunna uppvisas på begäran.  Hästen skall vara vaccinerad enl gällande bestämmelser.  

  

Eftersom detta är en inofficiell tävling innebär det att man inte omfattas av SIF´s försäkring vid ev olycksfall 

utan all ridning på tävlingsområdet sker på egen risk.  

 

Parkering och Hagar byggs på stora gräsplanen mellan vägen och passbanan. 

  

Du som bokat och betalt box hittar ditt och hästens namn på boxdörren i stall 4 (det närmast ridhuset).  

Boxen ska mockas och sopas ur innan avresa. Icke urmockad box faktureras 500 kr,  

  

Klädsel- inget krav på vita byxor och ridkavaj, men dock att kläderna är anpassade för ridning och så hjälm 

förstås. Hästens utrustning enligt FEIF’s Rules&Regulations . 

  

Domare: Frida Lövgren-Suvanto  

  

Tävlingsledare: Katarina Lövgren tfn 073-0708090  

  

Vi måste påminna om att inom stallområdet är endast skritt tillåtet på utmärkta ridvägar. Framridning får ske i 

ridhuset.  

  

I Sleipnirs café kan du köpa korv med bröd, toast, varm soppa, kaffe, läsk, fikabröd och godis.  

  

Varmt välkomna till en härlig dag med våra kära islandshästar. Vi är mycket glada att det är så många anmälda 

och tillsammans ska vi göra allt för att göra detta till en kul och spännande dag!  

  

Om du har frågor som berör anmälningar, strykningar, sekretariat eller boxar kan du ringa  Peter Stålhammar på 

tfn 070-8897577, Under tävlingsdagen kan Peter ha svårt att svara då han är speaker , i så fall hänvisas till 

Tävlingsledaren 

 



 

Ryttarbrev Sleipnirs Prova på 2017 

 

 

  

 

Information om dagens program 

 

Dagen är uppdelad i 2 halvor , en ungdomsdel och en vuxendel och bägge följer samma struktur 

 

Vi börjar med ungdomarna och tar de vuxna efter lunch 

9.30 Domare Frida går igenom vad man bör tänka på när man tävlar, vad domare tittar på osv. 

10:00 V5 (6 startgrupper) 

10:45 T5 (1 startgrupper) 

10:50 Barngren (1 startande) 

11:00 T8 (4 startgrupper) 

 Finalpass där alla som vill får prova på att rida en final  

11:30 Final i V5 (Heat 1) 

11:40 Final i V5 (Heat 2) 

Lunch 

12.30 Domare Frida går igenom vad man bör tänka på när man tävlar, vad domare tittar på osv. 

13:00 V5 (9 startgrupper) 

14:00 T5 (2 startgrupper) 

14:10 T6 (1 startande) 

14:15 T8 (5 startgrupper) 

Finalpass där alla som vill får prova på att rida en final  

14:45 Final i V5 (Heat 1) 

15:00 Final i V5 (Heat 2) 

15:15 Final i V5 (Heat 3) 

 

 


