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RYTTARBREV  

 

Sleipnirs Vårtävling 29 April 2017 

 

 
Varmt välkommen till Sleipnirs Vårtävling 2017 

Här följer lite information  

 

Hitta Hit: GPS koordinater för att hitta till banan N 59° 31.819', E 16° 17.288' 

 

Incheckning/ankomst: Kan göras elektroniskt , dvs du fotar av ryttarförsäkran, hästpass+vaccination och 

ryttarlicens och skickar till incheckning@sleipnir.se eller 0730-708090 och när du fått ett OK till svar är allt klart 

och då är det bara att glida in .  

Annars kan du göra den på plats vid Caféet senast en halvtimme innan din klass startar men då måste du lämna 

ryttarförsäkran innan du kan lasta ur  

 

Eftersom detta är en officiell tävling behöver alla ha ryttarlicens . 

För deltagarna i  barnklass krävs ingen licens  

Är man medlem i SIF så är man försäkrad är man inte medlem i SIF (gäller endast barngrenen)så sker ridning på 

egen risk 

Hagar får sättas upp på gräset. 

 

Boxar:  

Ni som har bokat och betalat box finner er box i stall 4 , det närmast ridhuset, och med en skylt på boxdörren 

efter avslutad tävling skall  boxen vara helt urmockad o tömd på spån , så tänk på det när du spånar upp , allt du 

fyller på skall bort sen också. Ej urmockad box debiteras 500:-. 

, 

Veterinärbesiktning :  

mellan 09:30 och 11:30 endast för V5J,T8J samt vuxna ryttare i T3,T4,V2 F2 Besiktning sker vid stall 2 

 

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

hjälm förstås. Hästens utrustning enligt Feif Rules&Regulations . 

 

Framridning: får ske på passbanan och i ridhuset . På stallområdet är endast skritt tillåtet 
 

Tävlingen: 

 

Domare: Eva Ringqvist, Linn Gillberg, Toti Arnarsson, Tina von Dardel och Lena Andersson 

Veterinär: Hanna Kullin 

Tävlingsledare: Katarina Lövgren 
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Domarkommentarer: kommer att finnas i en låda vid caféet och kommer dit så fort 

det är möjligt. 

 

Mat: 

I Sleipnirs café kan du köpa korv med bröd, hamburgare,  toast, 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, sekretariat så kan du ringa Peter Stålhammar på tfn  

0708 - 89 75 77 (ej under tävlingsdagen då Peter är Speaker) övriga frågor till Katarina 0730-708090.  

 

Tidsprogram 
  Vårtävling 
  Gren Starttid Antal Grupper 

T6 09:00 2 

T5 09:10 3 

T4 09:30 2 

T8 09:45 10 

T8U 10:30 4 

T8J 10:50 4 

T3 11:10 4 

T8 B-final 11:30 
 BG 11:45 2 

Lunch 12:00 
 F2 12:45 3 

V2 13:30 3 

V5 13:50 10 

V5U 14:50 4 

V5J 15:20 4 

V5 B-final 15:50 
 T8J-Afinal 16:10 
 T8U A.-final 16:30 
 T8 A-final 16:50 
 V5U-Afinal 17:10 
 V5 Afinal 17:30 
  

Ingen gren Startar innan angiven tid , däremot så kan det uppkomma förseningar. 

 

Det krävs minst 10 deltagare i en gren för att ordna A-final och minst 25 för att ordna B-final 

I de grenar som innehåller flera åldersgrupper så utses det en vinnare ur varje Vuxen/ungdom/junior övriga får 

priser enligt sin placering. 

För grenar som inte har någon final sker prisutdelning  vid Caféet. 
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   Vaccinationsregler för denna tävling 

 

"Häst måste vara vaccinerad mot hästinfluensa samt giltiga vaccinationsintyg ska 

uppvisas. Senaste vaccination får inte vara gjord senare än 7 dagar före ankomst till 

tävlingen.  

Vaccinationsintervall Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett 

intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.  

Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt 

startberättigad. För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste 

vaccination. Vaccinationsintyg Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, 

eller vidimerad kopia ska medföras och visas upp före start. Överskridande av 

vaccinationsdag  

I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-

vaccination.  

I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas det som en ny A-vaccination.  

I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan 

två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-

vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar.  

Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-

vaccination. " 


