
Meddelande till ryttare Skyrup Horse Show 
Skyrup Country Club hälsar alla varmt välkomna till 

Skyrup Horse Show 15 – 19 augusti  2012 
 

 
 
Organisation:  
Banbyggare: ett samarbete mellan Anders Hafskjeld och Fredrik Malm 
Underlag: Ben Agtenberg/Rob Jansen De Grondslag 
Banchef: Torsten Flink 
Domare/överdomare: Kerstin Mauritzon & Gun Kristoffersson 
Speaker: Jan Fristedt 
Hovslagare: Stall Smedjan 
Veterinär: Katja Gustavsen/Karin Karlberg  
Sjukvårdare: Linda Jönsson, Lena Axelsson, Maria Abrahamsson Nilsson 
El/teknik/ hjälp med praktiska saker: Jonas Berntsson/Langs El 
Säkerhetsansvarig: Anna Wemlerth 
Tävlingsledare: Anna Wemlerth 
Sekretariat: Yvonne Swahn  
VIP tält: Malin Karlsson 
Restaurangchef: Petra Jarl 
Prisutdelningar: Team AW 
Parkering: Jonathan - Suxbox, Peter Sörliden 
Uppstallningschef: Evelina Blomqvist 
 
Sekretariatet 
Ovanför restaurangen träffar ni Yvonne Swahn och medarbetare. Tel. nummer 070-7558117. 
Öppettider: tisdag kl. 16:00 – 20:00, övriga dagar öppnar sekretariatet kl. 07:45 och stänger 1 
timme efter sista start. 
 
Efteranmälan i TDB fram t o m den 12 augusti därefter via mail till aw.sporthorses@live.se  
Ändringar i de olika klasserna skall göras till sekretariatet helst kvällen före eller snarast via mail till 
aw.sporthorses@live.se  
Anmält ekipage som uteblir eller avanmäler för sent debiteras 150 kr extra per klass. 
 
Kontrollera med sekretariatet innan hemfärd att allt blivit betalt.   
 
Har du många starter? De 10 ryttare med flest starter under meetinget får 10 % av startavgifterna 
tillbaka efter tävlingen.  
 
Avanmälan i TDB tom den 12 augusti därefter skriftligt till aw.sporthorses@live.se eller sms till 
070-7558117. För återbetalning av avgift ska veterinär – läkarintyg vara oss till handa senast den 
2 september. Administrativ avgift på 50kr debiteras. 
 
Hästbesiktning 
Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet. 
Besiktning sker alla tävlingsdagar från klockan 7:30 till sista klassens start. Veterinären har 
lunchrast 12:30-13:00. Avgift 120 kr/ekipage. Behöver ni ha kontakt med veterinär annan tid, 
kontakta sekretariatet. Behöver ni kontakt med hovslagare, kontakta sekretariat. 
 
Framridning 
Framridning/framhoppning sker på två olika banor av märket De Grondslag 
(havssand/fiber/geotextil). Måtten 25 x 60 respektive 22 m x 60 m, De Grondslag. Tävling sker på 
Sveland Arena med måtten 70 x 100 m, även den av märket De Grondslag.  
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Uppstallning 
Området öppnar tisdagen den 14 augusti klockan 16:00. Stallansvarig är Evelina Blomkvist, tel. 
073-4195487 uppstallning sker fram till kl. 20:00 övrig tid enligt överenskommelse med Evelina. 
Uppstallning sker främst i mobila SUX-boxar. Ett visst antal boxar finns även i Skyrup Country 
Clubs permanentstall. I varje box finns två spånbalar. Förbokade och betalda extra spånbalar 
kommer att finnas i respektive box. Önskas ytterligare spån betala 100 kr/st. i sekretariatet, ta med 
ditt kvitto & hämta ut hos Evelina. Medtag gärna egen skottkärra och spångrep. Helst inget tillträde 
i stallet efter 22:00, då stallarna släcks.  Boxarna normalmockas vid avfärd. 
Observera att ni som vill boka boxar gör det hos aw.sporthorses@live.se 1250 kr per box 
inbetalas via bankgiro 488-0753. Avvakta bekräftelse via mail. Efter den 12:e augusti kan inte 
plats garanteras. 
 
 
Hö Vi säljer bra hösilage. Meddela via mail innan ni anländer om ni vill köpa en storbale åt era 
hästar, för att minska er packning. 500 kr plus moms, betala i sekretariatet. Vi placerar de 
förbokade balarna i närheten av era boxar och märker upp dem med ert namn. 
 
 
Parkering 
Dagparkering sker i en något kuperad gräshage. Vänligen ha överseende med ev. problem som 
kan uppstå vid t e x skyfall. Vi har resurser att hjälpa er på ett bra sätt. 
Vänligen lämna lapp med telefonnummer väl synligt i framrutan på de fordon som står parkerade 
med häst ev. hund. Detta för era djurs säkerhet. (finns att hämta hos parkeringens funktionärer 
eller sekretariatet).  
 
 
El bevis för bokade elplatser hämtas i sekretariatet, visas upp för parkeringsvakter som hjälper er 
koppla elen. Elbeviset placeras sedan väl synligt i bilen.  
 
 
Startlistor hittar ni på http://online.equipe.nu  Vi är tacksamma om ni går igenom startlistor 
dagarna innan tävling för att kunna korrigera om något inte stämmer. 
 

 

Sveland Cup: lördag den 18 augusti arrangeras Final för Sveland Cup, Syd. Deltagare har 

genomfört två kval i Sveland Cup för häst, 1,10 hoppning bedömning A:0/A:0. Finalen går i 

bedömning A1a 115cm. Poängen från kvalet följer ekipaget. Startordning i finalen följer regeln 

högst kvalpoäng startar sist. Det är ryttarens eget ansvar att hålla sig uppdaterad om regelverket. 

Mer information finns att läsa på Svelands hemsida www.sveland.se  

 
Lilla och Stora rundan Till finalen anmäls endast önskan att ej delta till sekretariatet snarast efter 
att kvalens resultat anslagits i sekretariatet eller online. 
 

Final Lilla Rundan: För de 40 främst placerade ryttarna enligt platssiffermetoden i klass 21 & 12. 

Vid ev. klassdelning räknas resultaten från båda klasserna gemensamt till finalen. Vid lika antal 

poäng avgör placering i klass 12 (sista kvalklassen). Båda kvalen ska fullföljas. Kvalificeringen till 

final beräknas per ekipage. Max en häst per ryttare.  

Final Stora Rundan: För de 30 främst placerade ryttarna enligt platssiffermetoden i klass 15. Vid 

lika antal poäng till sista finalplats går ekipagen vidare. Kval ska fullföljas. Kvalificeringen till final 

beräknas per ekipage. Max en häst per ryttare i finalen.  
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Klass 6 och 3 rids i WR -Mom. 383 B. Hopptävling med winning round (FEI art 276) 3. Hoppning 

med en omgång och finalomgång Finalomgången: ekipagen tar med felen från första omgången I 

denna hoppning kvalificerar sig det antal ekipage som propositionen anger, och alltid samtliga 

felfria från första omgången, till finalomgången i vilken de ekipage med bästa resultat (fel och tid) i 

första omgången startar sist, de ekipagen med näst bästa resultat näst sist osv. Felen från första 

omgången tas med till finalomgången. Båda omgångarna bedöms enligt A:0. 25 % eller samtliga 

felfria går vidare till finalomgången. Ekipage som kvalificerat sig till finalomgången och som inte 

kommer till start ersätts inte. Finalerna är endast öppna för de som ridit kval i lilla respektive stora 

rundan. Ekipage ska ha deltagit i kval till klassen. 

 
Resultat kommer att sitta anslaget i sekretariatet samt online i Equipe.  
 
Prisutdelning De 6 främst placerade ekipagen är välkomna in till häst. Övriga placerade hämtar 
rosetter i sekretariatet.  
Unghästklasser: rosett hämtas i sekretariatet. 
 
Premier betalas ut via TDB. 
 
Toaletter & duschar finns i vår restaurangbyggnad. Där erbjuds även separat herrdusch och 
handikappanpassad toalett. 
 
Shuttle service går att ordna om efterfrågan finns. Bokas i sekretariatet. 
 
Servering: Måleböke Restaurang erbjuder bra dagens lunch med sallad och nybakat bröd för 92 
kr (11:00 – 14:00). Enklare bistromeny (9:00–14:00) för er som t.ex. vill ha en valnötssallad eller 
räkmacka. Efter kl. 15:00 gäller restaurangens ordinarie meny med bl. a. gourmet pizza gräddad i 
vedeldad stenugn med endast de bästa råvaror. Dessutom erbjuds kvällens deal för 105: - utöver 
ordinarie meny.  Se meny och boka bord via www.måleböke.se. 
Frukostbuffé för 80 kr med nybakat bröd, bacon och äggröra serveras varje tävlingsdag mellan 
7:00 och 9:00 i restaurangen.  
Vid fint väder öppnar även utebaren. 
 
Grill/kiosk: klassisk grill & servering erbjuds i kiosken med korv, hamburgare enkla mackor, chips 
och smågodis, kläder, dricka, glass och hembakat fika.  
 
Equitop: Vi är återförsäljare av Equitops geniala produkter. Hjälp din häst genom Equitop Gonex 
(för leder), Equitop Myoplast (för muskler) eller Equitop Pronutrin (för magen). Marknadens bästa 
priser gäller endast under Skyrup Horse Show. Produkterna säljs i kiosken. 
 
Passa på att teckna en försäkring hos Sveland Djurförsäkringar – hör om bästa dealen i Sveland 
tältet vid Sveland Arena eller kontakta någon från Team AW. 
 
Ryttarservice: Finns i en lastbil vid framridningen. Här finns kaffe, dricka, choklad, frukt, silvertejp, 
plåster, huvudvärkstabletter, startlistor mm. 
 
Fredag 17 aug arrangeras en Kubansk Afton i ledning av Gästkocken Ivan (Vinnare av SVTs 
Halv åtta hos mig 2012). Vällagad mat i bufféform.  Underhållning under kvällen står 7 manna-
bandet Armonia för. 200 kr per person, föranmälan krävs på anna.wemlerth@telia.com.  
 
Vägbeskrivning och anläggningsskiss finns på www.awsporthorses.se 

OBS! Mellan 8,00-18,00 11 - 15/8 pågår vägbygge vid Skyrupsavfarten på väg 21. 
Följ orange pil. Sväng vänster mot Norra Rörum, Matteröd centrum följ vägen mot Finja, Skyrup. 
Därefter vidare fram till skylt med Ridcenter - även skyltat med tävling.  
OBS! ta ej avfart i rondellen då viadukten i Tyringe är endast 3.40. 
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För alla barn. Vi erbjuder lekområde för alla barn med både hoppslott, sumodräkter mm. I 
samband med detta ordnar vi gärna barnpassning för ryttarbarn. Kontakta Ballongerian på plats 
för mer information.  
 

VIP tält med pingisbord, soffgrupp, frukt och dryck erbjuds vid banan för ryttare med familjer. 
 
Country Club things to do 
Boka vattenskidbåt med chaufför och full utrustning via 070/7140598. Boka en golfrunda på 
Skyrups golfklubb via tele 0451-531 11. Fisket är toppen, eka går att hyra av grannen för billig 
peng. Kontakta sekretariatet. 
Övriga närliggande utflyktsmål är bl. a Hovdala slott som har bra restaurang och vacker miljö. Vi 
erbjuder shuttleservice bl.a. till Tyrshov (5km iväg), där man kan bada pool, bubbelpool, basta, 
styrketräna, bowla och åka skridskor. Önskar ni jaga vildsvin så ordnar vi det. 
 
Boende 
Stugor finns att hyra på anläggningen 300: -/person dygn. Hyra av lakan 100: - Frukost ingår. Se 
bilder och boka via www.måleböke.se eller Country Club Living www.awsporthorses.se tel. 0733-
680061. Bra boende finns på Möllegården B & B 073-0469130. Tyringe Kurhotell 0451-577 70, 
Skyrupsgården 0451-533 33 
 

Band Ryttare kvitterar ut 3 band var i sekretariatet. Banden medför fri entré på området och 
tillgång till VIP tältet. Kontroll av band kommer att ske vid ingång till tält och vid parkeringen. 
 
Entré för allmänheten är 80 kr torsdag-söndag, under 13 år gratis. Onsdag inget inträde. 
 
Frågor angående anmälningar/startlistor via mail till aw.sporthorses@live.se eller telefon/sms 
070-7558117 (Yvonne Swahn) Övriga förfrågningar kan göras till tävlingsledare Anna Wemlerth 
0733-68 00 61 innan klockan 17:00 vardagar.  
 
Tävlingsklasser och preliminärt tidsprogram 
 
Onsdag den 15 augusti 2012 Nationell tävling start kl. 09:00 
Klass 22A Nat 1.20 hoppning Bed  Två faser A:0+A:0 
Klass 22B Nat 1.20 hoppning Bed  A 
Klass 21B Nat 1.30 hoppning Bed  A 
Klass 21A Nat 1.30 hoppning Bed A:0/ kval 1 Lilla Rundan 
Klass 20A Nat 1.40 hoppning Bed Två faser A:0+A:0 
Klass 19A Nat 1.45 hoppning Bed A:0 
 
Torsdag den 16 augusti 2012 Nationell tävling start kl 09:00  
Klass 18A Nat  1.20 hoppning Bed Två faser A:0+A:0 
Klass 18B Nat  1.20 hoppning Bed A 
Klass 17B Nat  1.30 hoppning Bed A 
Klass 17A Nat  1.30 Hoppning Bed Två faser A:0+A:0 
Klass 16A Nat   1.40 hoppning Bed Två faser A:0+A:0  
Klass 15A Nat   1.50 hoppning Bed  A:0 / kval stora rundan  
                                  
Fredag den 17 augusti 2012 Nationell tävling start kl 09:00 
Klass 14A Nat  1.20 hoppning Bed Två faser A:0+A:0  
Klass 14B Nat  1.20 hoppning Bed A  
Klass 13B Nat  1.25 hoppning Bed A    
Klass 13A Nat  1.25 hoppning Bed Två faser A:0+A:0   
Klass 12A Nat  1.35 hoppning Bed Två faser A:0+A:0 / kval 2 Lilla Rundan  
Klass 11A Nat  1.45 hoppning Bed Två faser A:0+A:0  
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Lördag den 18 augusti 2012 Regional / Nationell tävling start 09:00 
Klass 10A Reg 1.15 hoppning Bed Två faser A:0+A:0 
Klass 10B Reg 1.15 hoppning Bed A 
Klass 9A Reg  1.15 hoppning Bed A1a / Final Sveland Cup 
Klass 8A Nat  1.25 hoppning Bed Två faser A:0+A:0 
Klass 7A Nat  1.35 hoppning Bed A:0 
Klass 6A Nat  1.40 hoppning Bed WR 1 omg A:0 med final A:0/Final Lilla Rundan  
  
     
Söndag den 19 augusti 2012 Nationell tävling start 09:00 
Klass 5A Nat  1.30 hoppning Bed A:0  
Klass 4A Nat  1.40 hoppning Bed A:0  
Final Stora Rundan Preliminärt kl. 12:00 
Klass 3A Nat 1.50 hoppning Bed WR 1 omg A:0 med final A:0  
Klass 2A Nat 1.25 hoppning Bed Två faser A:0+A:0    
Klass 1A Nat 1.35 hoppning Bed A:0 
 
 
 

Varmt välkomna till Skyrup Country Club! 


