
Välkommen till Vinir Open 2015 

Lördagen den 9 maj 
i klasserna T8BC, T8A, T5,T5u, T3, T4, V5BC, V5A, V2 och F2. 

 

Tack för din anmälan till vår tävling. Jättekul att trycket på anmälningar till vår 
första officiella tävling i Vinir var så stort!  
Vi har valt att köra med konceptet BC och A klass i lättklasserna men då trycket på 
BC klass varit stort kommer vi ha separata finaler för Vuxna och ungdomar. Vi 
hoppas på en rolig och solig dag med många fina ekipage. Då vi fortfarande har folk 
på väntelistan så är det viktigt att du genast hör av dig till mats@vinir.se om du 
planerar att stryka dig! 
Veterinärbesiktning sker även i år enbart för femgångsekipage, se mer detaljer 
längre ner i brevet. 
 
Om ni har frivilliga funktionärer med er så kontakta Ulrika Persson på ulrika@vinir.se 
.  
Vi har inga färdiga hagar kvar att hyra ut, de som bokat och fått hage ska ha fått ett 
mail med bekräftelse (50 kr/hage betalas vid incheckningen). 
Om man har eget hagmaterial är det OK att ta med det och bygga sig en egen liten 
hage på gräs (ej tillgång till el), plats för detta anvisas av incheckningen.  
 
Vi kommer att ha Café under hela dagen med kaffe, dricka, toast & korv med 
bröd, liksom givetvis massor av hembakt fikabröd. Dessutom har vi soppa runt 
lunchen (12.30-14.30).  
 
Vi kommer att sälja lotterier med finfina priser så glöm inte plånboken hemma! 
 
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.  
Alla eventuella medföljande hundar måste vara kopplade hela tiden. Givetvis städar 
du efter din hund om den skulle göra något oförskämt på olämplig plats. 

 
Stall Klevsvik är en rökfri anläggning vilket vi vänligen ber er att respektera, om 
du har ett stort behov att röka så kontakta någon i cafét så blir du hänvisad till 
en ”rökruta”! 
 
Glöm inte hästpass, hästägarförsäkran, ryttarlicens (går endast att 
lösa från SIF:s kansli  innan ej på plats) och vaccinationsintyg!!!! 
LASTA INTE UR DIN HÄST INNAN ALLA PAPPER ÄR KLARA !!!! 
 
För deltagare i F2 så måste dessa vara på plats, incheckade och klara 
i tid för veterinärbesiktning, denna äger rum mellan kl. 12.30 och 
13.00.  
Vi är tacksamma om ni har med er jämna pengar till hagar. 

För alla andra gäller att du måste ha checkat in minst 45 minuter 
före din klass preliminära starttid (30 min. för T8 B/C), detta för att vi 
ska veta att du finns på plats samt att inte behöva vänta in någon om vi ligger 
före i schemat! 
Incheckning 7.00-10.00 i stugan vid paddocken, kommer du senare 
anmäler du dig i speakerbåset!!  



Observera att om du missar att checka in i tid kan du ej deltaga i 
tävlingen!! Om du får problem samma dag så ring eller  
sms:a 0702-751132 och meddela eventuella strykningar, maila inte!! 
 
Ryttarmöte där man har möjlighet att ställa frågor till domarna är 
kl. 7.45. 
 
Prel. tider uttagningar  
8.00 T8 B/C    
8.40 T8 A    
8.50 T5   
9.00 T5U   
9.10 Paus och Prisutdelning T8 A -T5-T5U 
9.30 T3  
10.00 T4   
10.30 V5 B/C   
11.25 Paus 
11.40 V5 A    
12.10 V2  
13.00 Lunch 
13.45 F2 inkl. Prisutdelning 

A-finaler (i löpande ordning) 
14.15 T8 B/C U 
    T8 B/C  
     T3 
15.20 PAUS ca. 10 minuter 
 T4 
 V5 B/C U 
  V5 B/C 
  V5 A  
  V2 
17.30 SLUT 
  
       
Observera att alla dessa tider utom starttiderna för T8 BC är preliminär och att 
vi jobbar på att korta dagen för alla om möjligt. Därför är det viktigt att du är på plats 
och håller dig uppdaterad om eventuellt ändrade tider. 
Skulle du välja att stryka dig ifrån en final så måste du säga till tävlingsledningen 
direkt så att nästa person på listan får chansen. 
Vi är sponsrade med fina ryttarpriser och vill redan här tacka våra sponsorer: 
Folksam, Vinda Islandshästsport, Hööks, G-Boots, Chelsea, Kaufmann, Johann 
Fridgeirsson, Sagalund, Alexandra Strålenhielm hästcoach, Agneta Lindmark, 
Art by Turi och Linnea Vas! 
Våra tålmodiga domare under dagen kommer att vara Kina Larsson-Ström, Anna 
Bandling och Johannes Larsson. 
 
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, för er som varit där tidigare vill vi påpeka att infarten 
för transportparkeringarna är flyttad. 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, för er som varit där tidigare vill vi påpeka att infarten 
för transportparkeringarna är flyttad. Infarten på gårdsplanen kommer att vara 
stängd under hela tävlingen.  

Om du kör vilse ring 0702-75 11 32. 

 
Tävlingskommittén genom 

Ulrika Persson   


