
 

 

Ryttarbrev 
Varmt välkomna till Sävebanan och Vinirs Gaedingakeppni med 

SM-kval den 16 maj 2015!   
   

Incheckning   

Vid incheckning ska hästpass, vaccinationsintyg och ryttarlicens visas samt hästägarförsäkran 

lämnas in. Observera att inga hästar får lastas av innan hästägarförsäkran är lämnad.   

Tid för incheckning: 8.00-10.00   

Du som rider flera hästar i samma gren, tänk på att anmäla en extra ryttare till sekretariatet 

vid incheckningen. Kommer båda hästarna till final behöver du en extra ryttare som kan 

rida en av hästarna.   

Veterinärbesiktning 

OBS! NYA REGLER:  

ALLA HÄSTAR SKA VETERINÄRBESIKTIGAS!!  

Om hästen inte är besiktigad är du inte tillåten att starta!   

Tider för veterinärbesiktning: 8.15-10.15   

 

Parkering 

Parkering av hästtransporter skall ske bakom ovalbanans läktare. Parkera med sunt förnuft så 

att alla transporter får plats. Grinden in till Sävebanan kommer att öppnas tidigast 8.15.   

Ryttarmöte   

Ryttarmöte hålls kl. 08.40 i klubbhuset.    

Domare   

Domare under dagen är för Gaedingakeppni: Julius Petursson, Nina Bergholtz och Stina 

Hauschildt. För T3 och P2: Julius Petursson, Malin Elmgren och Johannes Larsson. 

Tävlingsledare   

Linnéa Adler linneaadler@msn.com 0725-153342 

Sekretariatsfrågor  

Mats Adler mats@vinir.se 0709-566595 

Hagar 

Det finns ett antal fasta hagar att hyra under dagen. Dessa kostar 100 kr/hage, plus 100 

kr i deposition som återfås när grinden lämnas in i ryttarservice samt när hagen är mockad. 

Dessa hagar ska förbokas innan tävlingen, antingen har ni redan bokat i anmälan på Icesale 

eller så boka på: linneaadler@msn.com. Vi önskar att jämna pengar medtages för 

betalning/deposition av hage. Det går annars att bygga egna hagar med medtaget 

hagmaterial.   
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Cafeteria 

!!Obs!! Förboka om du vill ha lunch genom att 

maila linneaadler@msn.com senast 13/5!! Uppge eventuella allergier eller om du äter 

vegetarisk kost. 

Det blir Onsala Herrgårds gulaschsoppa  med hembakat bröd och sallad , vegetariskt 

alternativ grönsakslasange med keso och tomater och kostar 60 kr per person.   

Det kommer att finnas fika, hembakat, korv, toast, dryck och godis till försäljning hela dagen, 

men lunch kommer endast att finnas till de som förbokat (några extra portioner 

kommer att finnas...). 

Tidsprogram och startlistor 

Tidsprogram och startlistor finns på www.vinir.se. Observera att tidsprogram och startlistor 

är preliminära och kan komma att ändras.   

Vägbeskrivning 

Från Malmö:   

Sväng av vid avfart 66 mot Hamnar, Åby. Följ vägen över Älvsborgsbron. Efter   

Älvsborgsbron följ skyltningen Angered. Efter drygt en mil kommer skyltning “Göteborg 

Galopp”, sväng vänster in på Jockeyvägen.    

Från Stockholm:   

Kör E6 mot Oslo genom Tingsdagstunneln. Vid avfart 82 (Klarebergsmotet vid   

Angeredsbron) tag av mot Torslanda och Säve. Kör rakt fram på Hisingsleden mot Torslanda, 

efter dryg 8,5 km tag höger vid Göteborgs Galopp och Jockeyvägen. (OBS sväng inte av 

innan mot Säve flygplats).   

Från E6 Oslo:   

Kör mot Göteborg. Vid avfart 82 (Klarebergsmotet vid Angeredsbron) tag av mot Torslanda 

och Säve. Kör rakt fram på Hisingsleden mot Torslanda, efter dryg 8,5 km tag höger vid 

Göteborgs Galopp och Jockeyvägen. (OBS sväng inte av innan mot Säve flygplats).   

   

Vinirs tävlingsarrangörer ser mycket fram emot en trevlig och 

spännande dag! Hjärtligt välkomna!   
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