
Välkommen till 

Vinirs Alternativ KM 2015 

Söndag 18 oktober 

i en himla massa grenar  

 

Tack för din anmälan till vår tävling.  Vi hoppas på en rolig och solig dag med 

många fina ekipage men framför allt mycket kul och många glada skratt (tror 

personligen att V5H kan utlösa en del sådana!!). 

 

Om du planerar att stryka dig av någon anledning så hör av dig till ulrika@vinir.se 

snarast. 

Om ni har frivilliga funktionärer med er så kontakta Ulrika Persson på ulrika@vinir.se  

eller på mobil 0702-751132.  

Flera av er som tävlar kommer få ett kortare funktionärsuppdrag men om du inte kan 

göra något så önskar vi att ni bakar en kaka till cafét istället. Kom gärna med 

önskemål vad du vill göra eller om du bakar en kaka! Meddela ulrika@vinir.se 

Funktionärsschemat kommer ut på hemsidan senast fredag den 16/10, samt kommer 

finnas på en lista i incheckningen.  
 

Vi har ett antal färdiga hagar (stora nog för 2 hästar) att hyra ut som räcker till nästan 

alla som vill ha, först till kvarn räknas! Hagarna bokas på ulrika@vinir.se Pris 50 

kr/hage som betalas vid incheckningen. 

Finns enbart begränsad möjlighet att bygga egen hage denna gången. 
 

Vi kommer att ha vårt café i stugan denna gång, som vanligt kommer det att 

finnas bl.a. kaffe, dricka, godis och hembakt fikabröd och under lunchtid finns 

soppa och korv med bröd att köpa.  Alla halv och heldagsfunktionärer bjuds på 

gulaschsoppa! 

 

Då Stall Klevsvik är ett privatstall ber vi Er vänligen respektera att det är totalt 

förbjudet att gå in i stallet eller in i hagarna till våra hästar. Detta för att minimera 

smittorisker och skaderisker.   

HELA ANLÄGGNINGEN PÅ STALL KLEVSVIK ÄR RÖKFRI VILKET VI 

BER DIG ATT RESPEKTERA!  
Alla eventuella medföljande hundar måste vara kopplade hela tiden. Givetvis städar 

du efter din hund om den skulle göra något oförskämt på olämplig plats. 
 

Vi har fina vandringspriser i alla grenar! 
 

Glöm inte ryttarförsäkran och vaccinationsintyg. Ryttarlicens behövs 

inte.  

Vi är tacksamma om ni har med er jämna pengar för att betala hagar. 
 

LASTA INTE UR DIN HÄST INNAN ALLA PAPPER ÄR KLARA !!!! 

 

Incheckning 8.15-11.00 i stugan vid paddocken, kommer du senare 

anmäler du dig i speakerbåset!!  

Observera att du måste ha checkat in innan din klass startar för att 

kunna vara med! Om du får problem samma dag så ring eller  

sms:a 0702-751132 och meddela eventuella strykningar, maila inte!! 
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 Prel. tider  fm.  Prel. tider em. 
9.00 Barbackaslalom  12.45 LUNCH 

9.20 Genomgång hoppbanan  13.30 T18 (T8 för hästar 18+)  

9.30 Hoppning (1 omgång på tid) 13.55 NB1 (Nybörjare 1 varv) 

9.50 Flagglopp  14.10 V50 (V5 för ryttare 50+) 

10.15 Dressyr (fast program)  14.30 Trailbanan genomgång 

10.45 Tvågång Barn (rids 1 & 1) 14.50 Gångartsstafett 

11.00 Tvågång Ungdom (rids 2&2) 15.50 Trail 

11.35 Tvågång Vuxen (rids 2&2) 17.00 Öltölt   

12.10 V5H (V5 med Handhäst)   

   

Observera att alla dessa tider utom starttiden för Barbackaslalom är 

preliminära och att vi jobbar på att korta dagen för alla om möjligt. Dock kommer vi 

inte att starta Dressyren före 10.15! Det är viktigt att du är på plats och håller dig 

uppdaterad på tider under dagen! 
Våra tålmodiga domare under dagen kommer att vara Karin Åkerström och Ann Kruse. 

 

Vägbeskrivning:  

Från Göteborg: 

Kör E6/E20 söderut, kör av LINDOMEMOTET avfart nr.62, skyltat LINDOME 

SPÅRHAGA 

I första rondellen sväng höger och kör över motorvägen, i andra och tredje rondellen 

kör rakt fram, mot LINDOME. Efter ca.1 km sväng höger i rondellen, mot 

ANNEBERG. Kör 4 km och sväng därefter höger mot ÄLVSÅKER ANNEBERG. 

Kör 1 km till skyltat 30, sväng höger in på Lerbergsvägen, mot HÖGLANDA 

Kör hela Lerbergsvägen 1,8 km och sväng vänster mot KUNGSBACKA FJÄRÅS 

Kör 300 m, sväng sedan vänster in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER 

Avfallsanläggning. Kör 650 m (Stall Klevsvik är första gården på vänster sida) 

Följ skyltar för Parkering, ställ er så nära varandra som möjligt så att alla får plats. 

Infarten på gårdsplanen kommer att vara stängd under hela tävlingen. 

Från Varberg:  

Kör E6/E20 norrut, kör av avfart nr.59, skyltat KUNGSBACKA ONSALA 

Sväng höger mot KUNGSBACKA och kör rakt fram igenom ett antal rondeller (ca 2 

km). 

Vid stora rondellen vid ST1 sväng vänster mot CENTRUM, i nästa rondell kör rakt 

fram mot HÄLLINGSJÖ. 

Vid rödljuset sväng höger mot HÄLLINGSJÖ och kör 1,6 km. 

Sväng höger mot HÄLLINGSJÖ Avfallsanläggning och kör 1,7 km. 

Sväng vänster mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning Ridhus och kör 1,8 km (du ska 

köra förbi Kungsbacka ridklubb). 

Sväng höger in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning kör 650 m 

(Stall Klevsvik är första gården på vänster sida) 

Följ skyltar för Parkering, ställ er så nära varandra som möjligt så att alla får plats. 

Infarten på gårdsplanen kommer att vara stängd under hela tävlingen. 

Om du kör vilse ring 0702-75 11 32. 

Tävlingskommittén genom Ulrika Persson   


