
Välkommen till Vinirs ungdoms-KM 2016 
Lördag 27 augusti på GHP, Säve 

 
Tack för din anmälan till Vinirs ungdoms-KM.  
Vi har ju delat upp KM på 2 dagar så att detta är en renodlad ungdomsdag med 40 
ekipage som gör 76 starter i 8 klasser. 
Startlistor kommer ut inom kort på www.vinir.se samt på Vinirs och Vesturs 
facebooksida. 
 
Parkering 
Parkerar gör du längs vallen mot ovalbanan, personbilar ställs vid grusplanen bredvid 
huset. 
Grindarna in till Säve låses upp tidigast 7.45. 
 
Incheckning 
Glöm inte hästpass, ryttarförsäkran, ryttarlicens (obs! går endast att lösa direkt 
från SIF) och vaccinationsintyg!!!! 
LASTA INTE UR DIN HÄST INNAN ALLA PAPPER ÄR KLARA !!!! 
Incheckning sker mellan 08.00 och 12.00 i huset. 
Observera att du dock måste ha checkat in SENAST 30 minuter innan din klass 
startar annars kan du ej deltaga i tävlingen!! 
 
Veterinärbesiktning 
Veterinärbesiktning sker utanför stora huset: 
Besiktning mellan 8.20 och 12.00 för startande i F2U, P2U samt för Juniorer 
födda 2002 eller senare som startar i V5u eller T8u!! Juniorer födda 2001 och 
YR startande i dessa klasser ska alltså INTE besiktiga!! Detta pga att för de som 
är juniorer nästa år är dessa resultat SM-kval grundande. 
Missar ni att besiktiga får ni inte starta i dessa klasser! 
. 
Domare 
Våra domare är Kina Larsson-Ström, Helena Hammarström och Ann Kruse. 
 
Ryttarmöte 
Ryttarmöte hålls i cafét kl.8.30 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 planerar att stryka dig av någon anledning så hör gärna av dig till 
mats@vinir.se snarast. 
Om du vill byta varv vill vi veta det direkt, efter torsdag 25/8 kl.18.00 tas inga 
varvbyten emot! För varvbyte maila mats@vinir.se ! 
 
Funktionärer 
Som vanligt är extra funktionärer mycket välkomna, anmäl dessa till Eva Lodfelt på 
eva.lodfelt@live.se  
Funktionärsschema kommer att ligga på hemsidan och på Vinirs samt Vesturs 
Facebooksidor! 
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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, maten blir kycklinggryta med mangosås, paprika och ris, vegetariskt 
alternativ med Quorn kommer finnas. Pris 70 kr, gå gärna in på Vinirs Facebooksida 
och klicka i undersökningen (senast 21/8) om du planerar att äta så vi kan säkerställa 
att vi har tillräckligt med mat. Givetvis kommer kaffe, dricka, toast & korv med bröd 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! 
 
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. 
Dessutom delar Vinir ut prispengar till vinnare av fyrgångskombination och 
femgångskombination (för mer info se hemsidan). 
Vill härmed tacka följande generösa som sponsrat oss med priserna: 
Print by Hallberg, Tölt on ice, Stall Lindfjäll, Onsala Herrgård, Stall Sinntorp, Stall 
Dalhem, Gneisti Islandshästar och Byr från Stenholmen. Dessutom delar vi ut ett 
vandringspris från Skomakarns till det ekipage som har högst uttagningspoäng under 
tävlingen (vanns förra året av en ungdom men detta pris är för bästa poäng oavsett 
ungdom eller vuxen).  
 
Preliminärt tidsschema 
Lördag 27/8 
8.30 Ryttarmöte i huset        14.15 P2+ prisutdelning 
9.00 T8U        14.45  B-final T8U 
9.50 T5U + prisutdelning   därefter  B-final V5U 
10.10 T4U+ prisutdelning  A-final T3U  
10.30 T3U   ca. 15.50 Paus 20 min sladdning av bana 
10.50 Paus med sladdning av bana  A-final T8U  
11.10 V5U    A-final V2u  
12.30 F2U  + prisutdelning  A-final V5u  
13.00 V2U   Ca 17.15 Slut för dagen 
13.30 Lunch 
 
Vi jobbar på att korta dagarna för alla om möjligt så observera att starttiderna 
kan justeras under dagen och enbart starttiden för T8u 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. 
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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 ungdoms klubbmästare ska koras! 

 

Hjärtligt välkomna! 
Tävlingsledare Ulrika Persson 

ulrika@vinir.se eller 0702-751132 


