Ryttarbrev
Välkommen till Vinirs Gæingakeppni SM-kval
Lördag 10 juni på GHP, Säve
Tack för din anmälan till Vinirs Gædingakeppni-SM kval.
Startlistor finns redan på www.vinir.se
Parkering
Parkerar gör du längs vallen mot ovalbanan, personbilar ställs vid grusplanen bredvid
huset. Grindarna in till Säve låses upp tidigast 7.30.
Incheckning
Glöm inte hästpass, ryttarförsäkran, ryttarlicens och vaccinationsintyg!!!!
LASTA INTE UR DIN HÄST INNAN ALLA PAPPER ÄR KLARA !!!!
Incheckning sker mellan 07.50 och 10.50 i huset.
Observera att du dock måste ha checkat in SENAST 10.50 eftersom alla ska
veterinärbesiktiga före 11.00 annars kan du ej deltaga i tävlingen!
Veterinärbesiktning
Veterinärbesiktning sker utanför stora huset:
Besiktning mellan 8 och 11 för samtliga startande, missar ni att besiktiga får ni
inte starta!
.
Domare
Våra domare är Illugi Gudmar Pálsson, Emilia Lif samt Barbro Beckström.
Ryttarmöte
Ryttarmöte hålls i cafét kl.8.45 och är att rekommendera för alla ryttare. Där väljer vi
ryttarrepresentant och ni får chans att ställa frågor till domarna!
Strykningar eller ändringar
Om du av någon anledning behöver göra ändringar eller vill stryka dig så görs detta
till Martina Svantesson, martinasvantesson@hotmail.com eller mobil 0768-803024.
Strykningar senare än 24 timmar innan 1:a start måste ske på mobil.
Funktionärer
Som vanligt är extra funktionärer mycket välkomna, anmäl dessa till Hanna Löfgren
på hannalofgren@hotmail.se . Funktionärsschema kommer att ligga på hemsidan.
Hagar
Det finns några färdiga hagar kvar om man vill hyra, kostnad 100 kr. Maila till
ulrika@vinir.se för att boka. Det är också ok att ta med sig eget material och bygga
hage på anvisad plats!

Café och Mat
Vi kommer att ha Café under hela dagen med mackor på morgonen och mat runt
lunchen. Givetvis kommer kaffe, dricka, toast & korv med bröd att finnas hela dagen
och massor av hembakat fikabröd.
Tänk på att caféet endast har en begränsad växelkassa, så tag om möjligt med dig
mindre valörer. Möjlighet att betala med Swish kommer också att finnas!
Preliminärt tidsschema
09.00 GDT
10.45 Paus
11.00 GDB
12.10 GDY+ prisutdelning
12.50 Lunch
13.40 B-final GDT
14.20 GDK + GDC + prisutdelning
14.40 GDA + prisutdelning
15.25 Paus
15.40 A-final GDB
16.20 A-final GDT
Ca 17.00 Slut
Observera att alla starttider är preliminära! Vi jobbar på att om möjligt korta
dagarna för alla, så starttiderna kan justeras under dagen och enbart starttiden
för GDT är fast!
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 Tingstadstunneln. 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).

Hjärtligt välkomna!
Tävlingsledare Cathrine Sandberg
Mail csandbe1@gmail.com, mobil 0723-716800

