Välkommen till Vinir Open
Lördag 11 maj 2019 på Klevsviks gård.
Tack för din anmälan till årets Vinir Open. Vi hoppas att du får en bra
tävlingsdag!
Startlistor finns på www.vinir.se samt länkar dit på Vinirs och Vesturs
facebooksida.

Strykningar och ändringar
Då vi fyllt på heaten för att kunna erbjuda flera på reservlistan plats kommer vi
enbart godkänna varvbyte eller klassbyte om det finns plats, inga nya heat
skapas!
Vill du stryka dig så är vi tacksamma om du gör det så fort som möjligt då vi
fortfarande har en lista med reserver som vill tävla. Stryker dig gör du till
mats@vinir.se .

Parkering
Transporter parkerar du i grushagen, parkeringsvakter kommer finnas på plats
och guida er, följ deras instruktioner så att alla får plats. Ingen infart över
gården. Speciell parkering för personbilar kommer att finnas.

Incheckning
Glöm inte hästpass, ryttarförsäkran, ryttarlicens och vaccinationsintyg!!!!
LASTA INTE UR DIN HÄST INNAN ALLA PAPPER ÄR KLARA !!!!
Incheckning sker mellan 07.30 och 11.30 i lilla stugan vid paddocken.
Kommer du senare så anmäl dig i speakerbåset.
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 Karin Åkerström, Therese Löwenberg och Kina Larsson-Ström.

Ryttarmöte
Ryttarmöte hålls utanför cafétältet kl.8.15 och är att rekommendera för alla
ryttare, där väljer vi ryttarrepresentant och ni får chans att ställa frågor till
domarna!

Ingång till banan och collecting ring
Ingång och collecting ring kommer att vara på kortsidan närmast stallet!
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Hagar
Det finns ett fåtal färdiga hagar kvar om man vill hyra, kostnad 50 kr, maila till
ulrika@vinir.se för att boka, betalas på plats med swish eller kontant. Alla som
har bokat hagar ska ha fått ett ok mail från Ulrika, om du inte fått det så hör av
dig! Det är också ok att ta med sig eget material och bygga hage på anvisad plats
men vi har en begränsad yta till detta!

Funktionärer
Om du missat anmäla dig som funktionär och du eller någon vän/anhörig vill
hjälpa till så anmäl dig till Susanne Larsson på fam.larjo@gmail.com
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 och
lunch samt 50 kr att utnyttja på Vinirs shop eller som anmälan till aktiviteter.

Ordningsregler
För att minimera risk för smittspridning så undvik att låta hästarna hälsa
på varandra samt klappa inte andras hästar.
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 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”!

Café och Mat
Vi kommer att ha Café under hela dagen med mackor på morgonen och
hamburgare runt lunchen (11.30-14.00). Kaffe, te, dricka, toast, våfflor & korv
med bröd kommer att finnas hela dagen och givetvis massor av hembakt
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!

Lotterier
I år kommer vi ha lotteri med finfina priser, har du något du vill skänka kontakta
anneli.nystrom@hagema.se
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Finaler
Vi har enbart finaler i klasser med 8 eller fler startande, i klasser med mer än 15
startande har vi även B-final. Prisutdelning i V5u, F2, T8u, T4 och T5 sker
direkt efter avslutad klass så håll dig beredd och i närheten!
Separata prisutdelningar i samtliga klasser för Seniorer, YR och Juniorer även
om de i vissa fall rider i samma final.
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
8.15 Ryttarmöte utanför cafét
14.35 T5+ prisutdelning
8.30 V5
14.50 Paus
9.30 V5u + prisutdelning
FINALER med start 15.00
10.00 V2
V5 B-final
10.40 Paus
T8 B-final
11.00 F2+ prisutdelning
V5 A-final
Se tidsschema på isresultat.se
11.30 T8
Paus 15 min
12.20 T8u + prisutdelning
V2 A-final
12.40 LUNCH
T8 A-final
13.30 T3
T3 A-final
14.05 T4 + prisutdelning
Ca.17.30 SLUT
Observera att alla dessa tider utom starttiderna 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 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 i T-korsningen 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!
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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 rakt fram
genom ett antal rondeller. 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!
Om du kör vilse ring 0702-75 11 32.
Vi i tävlingskommittén ser mycket fram emot en trevlig och solig dag med
fina ekipage! Hjärtligt välkomna!

Tävlingsledare Ulrika Persson
ulrika@vinir.se eller 0702-751132
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