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Equality Riders och Wäse Ryttarförening hälsar Er hjärtligt Equality Riders och Wäse Ryttarförening hälsar Er hjärtligt Equality Riders och Wäse Ryttarförening hälsar Er hjärtligt Equality Riders och Wäse Ryttarförening hälsar Er hjärtligt 
välkomna till SM i dressyr för ponny, 10välkomna till SM i dressyr för ponny, 10välkomna till SM i dressyr för ponny, 10välkomna till SM i dressyr för ponny, 10----12 augusti, 201212 augusti, 201212 augusti, 201212 augusti, 2012    

 
 
 
    
SekretariatSekretariatSekretariatSekretariat: Finns mellan stallarna och bana A och öppnar torsdag kl. 10.00-20.00, lördag 08.00 och 
söndag kl. 06.30. Stänger 30 min efter sista start. Telefonnummer: 070-636 06 62 (Ingela). 
Alla avgifteravgifteravgifteravgifter betalas via TDB. Ni som vet med er att ni har korrigeringar av ekonomin, kontakta 
sekretariatet på plats. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straff-
avgift på 150 kr/klass. Vid fakturering tillkommer 50 kr i fakt.avgift. Ev. läkar-/veterinärintyg skall vara 
klubben tillhanda senast 2012senast 2012senast 2012senast 2012----08080808----26, 26, 26, 26, skickas till Susanne Malmberg Olsson, Grava Rud 744, 655 91 
Karlstad. 
    
VägbeskrivningVägbeskrivningVägbeskrivningVägbeskrivning    
    Vägbeskrivning    ----    från E18 Karlstad     

• sväng av mot Hammarö väg 236 
• följ väg 236 mot Hammarö 
• vid rondell, Nolgård, tag 3:e avfarten, riktning Hammar 
• åk rakt i liten rondell 
• sväng höger in på Hallersrudsleden mot Takene 
• sväng höger in på Hovlandavägen mot Skoghall 
• efter ca 700 m sväng vänster in på Hästviksvägen GPSGPSGPSGPS----Koordinater Koordinater Koordinater Koordinater Lat: 59.31552    Long: 13.51577 

    
AnmälanAnmälanAnmälanAnmälan    
Anmäl ankomst samt visa vaccinationsintyg i sekretariat FÖRE urlastning. Gäller även er som kommer 
under onsdagen. Funktionärer finns på plats annars ring Susanne 070-688 48 84.     
Vi kommer att granska vaccinationsintyg, båda senaste vaccination, grundvaccination samt att mellan-
liggande vaccinationer är kompletta, se http://www3.ridsport.se/Tavling/Vill-du-borja-tavla/Vaccinationer.  

Kontrollera därför gärna vaccinationsintyg redan nu. Häst utan komplett vaccinationsintyg får inte 
tillträde till området. 
I sekretariat betalas en deposition på 400:- som återfås efter tömning av boxen (allt spån ska tömmas på 
anvisad plats) innan avfärd från tävlingsplatsen  
    
Uppstallning Uppstallning Uppstallning Uppstallning     
sker i mobila boxar på tävlingsplatsen. All uppstallning sker på egen risk. Ni är välkomna fr.o.m. 
onsdag 8/8 kl. 12.00. Kontakta Susanne om ni kommer under onsdagen eller torsdag före 14.30. 
Morgonfodring sker mot en mindre kostnad, fredag-, lördag- och söndagmorgon, anmäls och betalas i 
sekretariatet. Det foder hästen skall ha skall ställas väl synligt och märkt med hästens namn utanför 
boxdörren. Alla boxar innehåller 2 spånbalar, ytterligare finns att köpa för 100 kr/st, beställs och 
betalas i sekretariatet.  
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Veterinärbesiktning Veterinärbesiktning Veterinärbesiktning Veterinärbesiktning     
av alla ponnyer ska ske före start. Kostnad 350 kr/ponny och betalas kontant på plats. Jättebra om ni 
besiktigar på torsdagen, och att fredagens tid får vara reservtid.  
BesiktningstiderBesiktningstiderBesiktningstiderBesiktningstider: torsdag 13.00-17.00 och fredag 08.00-09.00 Se anslag vid sekretariat om var 
besiktningen sker. 
    
TidsprogramTidsprogramTidsprogramTidsprogram    
Tävlingarna kommer att pågå på dubbla banor i tre dagar. 
  
Fredag 10 augustiFredag 10 augustiFredag 10 augustiFredag 10 augusti    
KlassKlassKlassKlass    TidTidTidTid    BanaBanaBanaBana    DomareDomareDomareDomare    
11: LA:2, kat. B 09:00 Bana B Johan Ekeberg, Liv Mette Moxnes, Lena Svensson 
12: FEI Inl.prog, kat. C 12.30 Bana B Johan Ekeberg, Liv Mette Moxnes, Lena Svensson 
13: FEI Lagt.prog, kat. D 09:00 Bana A Peter Holler, Barbro Lindström, Bo Åhman 

    
Lördag 11 augustiLördag 11 augustiLördag 11 augustiLördag 11 augusti    
21: LA:4, kat. B 09:00 Bana A Peter Holler, Barbro Lindström, Bo Åhman 
22: FEI Lagt.prog, kat. C 12:30 Bana A Peter Holler, Barbro Lindström, Bo Åhman 
23: FEI Mästersk. Kat. D 09:00 Bana B Johan Ekeberg, Liv Mette Moxnes, Lena Svensson 

    
Söndag 12 augustiSöndag 12 augustiSöndag 12 augustiSöndag 12 augusti    
41: CONS: LA:P0,  
kat. B 

07:30 Bana A Bo Åhman, Anki Carlsson, Charles Jonsson 

31: FINAL: LA:P0,  
kat. B 

Därefter Bana A Lena Svensson, Liv Mette Moxnes, Johan Ekenberg, Peter 
Holler, Bo Åhman 

32: FINAL: FEI Mästersk. 
kat. C 

Därefter Bana A Lena Svensson, Liv Mette Moxnes, Johan Ekenberg, Peter 
Holler, Bo Åhman 

33: FINAL: FEI kür,  
kat. D 

Därefter Bana A Lena Svensson, Liv Mette Moxnes, Johan Ekenberg, Peter 
Holler, Bo Åhman 

42, CONS: FEI Mästersk. 
kat. C 

Direkt efter 
finalklassens 
(33) slut 

Bana B Lena Svensson, Johan Ekenberg, Charles Jonsson 

43: CONS: FEI Mästersk. 
kat. D 

Direkt efter 
finalklassens 
(33) slut 

Bana A Barbro Lindström, Lina Hägg, Anna Wennerlund- 
Cruickshank 

 
Prisutdelningen klass 41 på bana B direkt efter klassePrisutdelningen klass 41 på bana B direkt efter klassePrisutdelningen klass 41 på bana B direkt efter klassePrisutdelningen klass 41 på bana B direkt efter klassens slut.ns slut.ns slut.ns slut.    
    
Avanmälan sker så fort som möjligt Avanmälan sker så fort som möjligt Avanmälan sker så fort som möjligt Avanmälan sker så fort som möjligt så att dels tävlingsdagarna ska flyta på så bra som möjligt och att 
de som står som reserver kan kallas in, gäller speciellt kat. D där många står på reservlistan. SMS till 
Ingela Axelsson, 070-63 606 62. Sjukintyg/veterinärintyg gäller enligt TR.  
 
ReservlistorReservlistorReservlistorReservlistor    
Vi tar direktkontakt med reserver på tur så fort vi får besked om strykningar. 
 
Parkering/elParkering/elParkering/elParkering/el----platsplatsplatsplats    
Följ parkeringsvakternas anvisningar. Ni som har lastbil blir anvisad plats när ni anländer. Förteckning  
på el-platser finns på www.equipe.com  
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Fasta starttiderFasta starttiderFasta starttiderFasta starttider tillämpas alla dagar och finns på hemsidan http://online.equipe.com senast kl. 18.00  
dagen innan tävlingsdagen. Preliminära listor finns också där. Uppdateras så snart vi fått ändringar.  
OBS de är preliminära fram till kl. 18.00 dagen innan tävling. 
 
TävlingsbanornaTävlingsbanornaTävlingsbanornaTävlingsbanorna är BANA A, den över banan närmast sekretariatet och BANA B den nedre.  
Bana C används endast till ungponnyfinalerna.  
 
PrisutdelningPrisutdelningPrisutdelningPrisutdelning fredag och lördag ca kl. 16.30 enligt TR till häst placerade 1-5, övriga till fots 
reglementsenligt klädda. Tider för söndagens prisutdelningar anslås vid sekretariat. Prisutdelningen 
klass 41 på bana B direkt efter klassens slut. 
    
UngponnyfinalerUngponnyfinalerUngponnyfinalerUngponnyfinalernasnasnasnas prisutdelning sker i samband med SM-klassernas prisutdelningar fredag och 
lördag. 
 
AnläggningsskissAnläggningsskissAnläggningsskissAnläggningsskiss    
Vi ber er studera vår anläggningsskiss så att ni lätt kan orientera er på tävlingsplatsen. Specifik för SM 
finns på hemsidan under tisdag kväll. 
 
FramridningFramridningFramridningFramridning kommer att vara intill tävlingsbanorna. Vid bana A får max 4 ekipage vistas samtidigt 
och det är de 4 som står på tur att starta. Övriga hänvisas till framridning vid bana B. Under tävlingens 
gång får ENDAST ekipage som skall in på banan använda framridningsbanorna.  
    
TävlingTävlingTävlingTävling    
Alltid startsignal utanför banan. 
 
Ridning på banornaRidning på banornaRidning på banornaRidning på banorna 
Onsdag: Onsdag: Onsdag: Onsdag: båda banorna öppna fram till kl. 21.00    
TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag: båda banorna öppna fram till kl. 18.00. 
Fredag: Fredag: Fredag: Fredag: båda banorna    kl. 06.00-08.00 samt kl. 18.00-21.00  
LördagLördagLördagLördag: båda banorna kl. 06.00-08.00 samt kl.19-00 21.00. 
    
InvigningInvigningInvigningInvigning    
Är torsdag kl. 19.00, på bana A. Samling för samtliga SM-ryttare vid sekretariatet 18.50. Publiken får 
inta platser runt tävlingsbanan. Här finns också en chans för ryttarna att ställa frågor till överdomaren 
angående tävlingen. SM-tröjan ni får i sekretariatet vid ankomstanmälan skall bäras på invigningen. 
 
RyttarmiddagRyttarmiddagRyttarmiddagRyttarmiddag        
Äger rum fredag kväll kl. 19.00 i Stenmagasinet på tävlingsområdet. En tvårätters middag och under-
hållning. Fullständiga rättigheter för de äldre gästerna. Har du inte bokat så gör det så snart som 
möjligt i sekretariatet. Priser: vuxen 200 kr, barn 150 kr. 
 
Soundcheck Soundcheck Soundcheck Soundcheck     
för    D-ponnyryttare som ska rida kürfinalen sker direkt efter prisutdelningen på lördag, ca 17.00.    
 
Clinic Clinic Clinic Clinic     
17.30 på lördag då vi gästas av Mads Hendeliowitz och ryttare. Clinicen är på tävlingsplatsen och är 
kostnadsfri. 
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RäkaftonRäkaftonRäkaftonRäkafton    
Vi har en räkafton direkt efter clinicen i restaurangtältet. Anmäl till sekretariatet (bindande) senast 
fredag kväll.  
 
KioskKioskKioskKiosk    
Finns på området där vi säljer glass, godis, dricka, kaffe mm. 
 
Roffes Matservering Roffes Matservering Roffes Matservering Roffes Matservering har öppet fredag-söndag kl. 11.00-15.00. Där serveras dagens lunch. Vegetariskt 
alternativ finns.  
 
Telefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgen: ang. starter, avanmälningar ring Ingela 070-636 06 62, övrigt ring 
tävlingsledare Susanne 070-688 48 84 
 
BadplatsBadplatsBadplatsBadplats    

Finns på området med en härlig sandstrand med bad i Vänerns vatten. Glöm inte badkläder och sol-

stol! 

FotograferingFotograferingFotograferingFotografering    
Passa på att boka in Equipe's fotograf Sofie Eriksson Sköld! För att vara säker på att just din ritt förevigas på bild 

så boka in Sofie när du ska rida. Du binder dig inte till ett köp. Sofie finns på plats lördag och söndag. Se till att 

boka in snarast! Kontakta sofie@ostyrisofie@ostyrisofie@ostyrisofie@ostyrig.seg.seg.seg.se eller 070-23 24 366. WWW.OSTYRIGFOTO.SEWWW.OSTYRIGFOTO.SEWWW.OSTYRIGFOTO.SEWWW.OSTYRIGFOTO.SE   

AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter    

Anläggningen tillåter mycket förutom ridning. Du kan spela fotboll, kubb, badminton mm. 

Åka badring eller flotte efter båt är andra aktiviteter du gärna kan prova. 

FaciliteterFaciliteterFaciliteterFaciliteter    

Vid Stenmagasinet finns det duschar, omklädningsrum och WC.    

Affärer, bank mmAffärer, bank mmAffärer, bank mmAffärer, bank mm    
I Skoghall finns Konsum, Ica, bensinmackar mm. Där finns också minuten och bankomat. 
 

    
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PONNYHJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PONNYHJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PONNYHJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PONNY----SM 2012SM 2012SM 2012SM 2012    

OCH VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL!!OCH VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL!!OCH VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL!!OCH VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL!! 
 

                      
 

  
    
    
 
    
 
  
  

 

Har ni frågor? Tveka inte att Har ni frågor? Tveka inte att Har ni frågor? Tveka inte att Har ni frågor? Tveka inte att 
ringa oss!ringa oss!ringa oss!ringa oss!    

Ang. starter, avanmälningar 
ring Ingela 070-636 06 62, 
övrigt ring tävlingsledare 
Susanne 070-688 48 84 


