Välkommen till Vinir KM vuxendag
Lördag 26 augusti 2018 på GHP, Säve.
Tack för din anmälan till årets ”vuxen”-KM. Vi hoppas att du får en bra
tävlingsdag!
Startlistor kommer inom kort på www.vinir.se samt länkar dit på Vinirs och
Vesturs facebooksida.

Strykningar och ändringar
Vill du stryka dig eller ändra något så är vi tacksamma om du gör det så fort
som möjligt. Stryker dig eller lämnar önskemål om ändringar gör du till
martinasvantesson@hotmail.com eller mobil 0768-803024. Strykningar senare
än 24 timmar innan 1:a start måste ske via mobil!

Övriga frågor
För frågor var vänlig och kontakta Helen Sandberg,
helen.sandberg@volvocars.com, mobil 0708-229098 eller Martina Svantesson,
martinasvantesson@hotmail.com, mobil 0768-803024.

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 8.00 och 10.30 i klubbhuset.
Observera att du dock måste ha checkat in SENAST 30 minuter innan din klass
startar annars kan du ej deltaga i tävlingen!

Domare
Våra domare är Barbro Bäckström, Therese Löwenberg och Jan Ljungholm .

Ryttarmöte
Ryttarmöte hålls i klubbhuset kl.8.30 och är att rekommendera för alla ryttare.
Där väljer vi ryttarrepresentant och ni får chans att ställa frågor till domarna.

Hagar
Det finns ett begränsat antal färdiga hagar om man vill hyra, kostnad 100 kr.
Kontakta Helen Sandberg på mobil 0708-229098. Alla bokningar bekräftas via
SMS eller Messenger. Hagar betalas på plats vid incheckning. Det är ok att ta
med sig eget material och bygga hage på anvisad plats.

Funktionärer
Om du missat anmäla dig som funktionär och du eller någon vän/anhörig vill
hjälpa till så anmäl dig till Emma Härnström via pm på facebook.
Funktionärsschema kommer att ligga på hemsidan och på Vinirs Facebooksida
så fort det är klart! Heldagsfunktionärer får fika, mat samt 100 kr att utnyttja på
Vinirs shop eller som anmälan till aktiviteter. Halvdagsfunktionärer får fika,
lunch och 50 kr att utnyttja på Vinirs shop eller som anmälan till aktiviteter.

Café och Mat
Vi kommer att ha Café under hela dagen med mackor, toast och hembakat. Vi
erbjuder även möjlighet att förboka lunch. Din bokning och eventuella
önskemål vad gäller vegetariskt eller allergier måste vi ha senast på onsdag
22/8.
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!

Vandringspriser
Fina vandringspriser kommer att finnas i samtliga klasser och delas ut till bästa
Vinir ekipage, du måste vara huvudmedlem i Vinir för att kunna bli
klubbmästare. Vi kommer även dela ut pris till kombinations-vinnare.
Vill härmed tacka följande generösa som sponsrat oss med priserna:
Anna Kontio, Tölt on ice, Brekkigårdens Islandshästar, Åsens gård, Stall
Klevsvik, Klevsviks gård, Stall Dugatorp och Risa Islandshästar. Dessutom
delar vi ut ett vandringspris från Skomakarns till det ekipage som har högst
uttagningspoäng under tävlingen (vanns förra året av en vuxen men detta pris är
för bästa poäng oavsett ungdom eller vuxen).

Kombinationspriser
Vinirs styrelse sponsrar även detta klubbmästerskap genom att dela ut
kombinationspriser i fyrgångskombination och femgångskombination. Iår är
kombinationspriserna presentkort på 1000kr hos På Bettet!

Finaler
Vi har enbart finaler i klasser med 8 eller fler startande.
Du måste senast en timma efter avslutad klass meddela om du inte önskar
rida finalen, detta för att andra annars ska få chansen.

Preliminärt tidsschema
Tid:
9.00 V5
9.45 V2
10.05 F2
10.30 Paus
10.50 T8
11.25 T3
11.50 T4
12.15 T5
12.25 Lunch
13.15 P2
13.45 B-final V5
14.15 B-final T8
14.40 Paus
15.00 A-final V5
15.25 A-final T8
15.50 Slut
Observera att alla dessa tider utom starttiden för V5 är preliminära 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.

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).

Vi i tävlingskommittén ser mycket fram emot en trevlig och
dag där Vinirs klubbmästare i vuxenklass ska koras!
Hjärtligt välkomna!
Tävlingsledare Helen Sandberg, mobil 0708-229098

