
 
 
 
 

 

 

MEDDELANDE TILL RYTTARE OCH HÄSTÄGARE  
 

Varmt välkomna till Svenskt Avel och Sportchampionat 2011. 

Sekretariat, anmälan mm 

 Sekretariatet ligger i Utbildningshuset på Flyinge, se karta över anläggningen. 

Sekretariatet är avsett för tävlande och deras medhjälpare. Övriga hänvisas till podiet i 

Stora Ridhuset för startlistor m.m.  

 Alla avgifter ska var betalda före första start annars beläggs hästen med startförbud. 

 I anmälningsavgiften ingår veterinäravgift samt 3 deltagarband per häst. 

 Licenser ska kunna uppvisas för 4-åriga hästar. Vaccinationsintyg uppvisas vid 

veterinärbesiktning.  

 Anmäld häst räknas som startanmäld. Ej avanmält ekipage kommer att debiteras 

anmälningsavgift plus straffavgift á 400 kr inklusive moms. Avanmälan tillämpas 

inför samtliga omgångar och ska ske senast 90 min före första start.  

 Ryttarbyte mellan klasserna/omgångarna är tillåtet men detta måste anmälas före 

klassens start.  

 Anmälningsavgift minus administrativ avgift (25 %) återbetalas mot uppvisande av 

veterinär-/läkarintyg. Intyget ska vara Swede Horse tillhanda senast måndagen den 17 

oktober. Återbetalning sker via tdb efter evenemanget. Boxavgift återbetalas inte. 

 Nummerlappar till ryttare eller visare av 3-åriga hästar och 4-åriga dressyrhästar ska 

hämtas ut i sekretariatet innan start. Nummerlappen är lika med startnummer. Nya 

nummerlappar hämtas ut till final!  

 Öppettider: måndag 3/10 kl. 13.00–19.00. Övriga dagar är sekretariatet öppet 1 timme 

före start till ca 30 min efter sista start förutom söndag då vi stänger 1 timme efter sista 

klassens slut.  

 Telefonnummer: (till tom fredag 30/9) 046-646 58. 

Tävlingssekretariat (from måndag kl 13.00) 046-649 40 

 Mejladress: info@swedehorse.com  

 

Uppstallning  

Uppstallningen är uppdelad på två områden: Nya uppstallningsområdet bakom tvättstugan 

och Färs & Frostahallen, se karta över anläggningen.  

 Boxarna är tillgängliga fr.o.m. måndag 3/10 kl. 13.00.  

 Box ska vara betald före tillträde.  

 I och med att häst ställs in i tilldelad box anses hästägaren eller dennes företrädare 

besiktigat och godkänt boxen. All uppstallning sker på egen risk.  

 Boxarna är vid ankomst grundspånade med 2 balar, därutöver finns spån att köpa vid 

uppstallningarna mot kontant betalning till ett pris av 100 kr per bal (inkl. moms).  

 Ronderande bevakning i stallarna, kvälls- och nattetid, from tisdag. 

 Telefonnummer: Annika 0708-50 39 00         
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Veterinärbesiktning och identitetskontroll  

Samtliga hästar i evenemanget skall genomgå identitetskontroll och besiktigas av veterinär 

före första start. Plats: vid nya uppstallningsområdet, se karta. Obs! ingen besiktning vid Färs 

& Frostahallen. 

Tider för besiktning: tisdag: 08.00-18.00 onsdag: 07.00-17.00 torsdag: 07.00-14.00 

fredag: 11.00–17.00 lördag: 07.00-10.00 (endast 7-åriga dressyrhästar)  

Pauser: 09.30-10.00, 12.00–13.00, 15.00–15.30 

Fri ridning.  

Dag Crafoordhallen Stora Ridhuset 

Måndag 17 -21 13 -17, 19 -20 (endast 3-åriga hopphästar för hand) 

Tisdag 8-12, 17.30-21 7.30–8.30 (endast 3-åriga hopphästar för hand), ca 17-19 

Onsdag Ca 18.30-21 Ingen fri ridning 

Ytterligare tider för fri ridning anslås i sekretariatet och uppstallningen efter hand. 

 

Framridning 
Dressyr Kastanjegården samt from onsdag även Wallenberghallen (halva ridhuset) from 

torsdag hela Wallenberghallen. 

Hoppning Melonbanan, Lilla ridhuset (collecting ring), from onsdag även Wallenberghallen 

(halva ridhuset) from torsdag hela Wallenberghallen. 

När häst lämnar box/lastbil/släp ska den bära nummerlapp för identifikation! 

Hjälmtvång gäller för samtliga ryttare vid all ridning på området under hela tävlingen.  

All hantering av hingstar ska ske av person över 18 år och på förekommen anledning 

råder det även hjälmtvång vid hantering av hingstar på området. 

Hovslagare Wayne Caffrey 0722-27 72 91, på plast from tisdag 4/10  

 

Veterinär Barbro Ohlsson 0703-34 20 85 och Ingrid Ohlsson 0703-34 20 95  

Entré  

Ryttare kan köpa till 2 extra meetingband till subventionerat pris 250 kr/st. Köpes och betalas 

i sekretariatet.  

Övriga:  

Biljetter kan endast köpas på plats. Tisdag-torsdag: 80 kr. Fredag-söndag: 120 kr. 

Meetingbiljett: 300 kr. 

Clinic 100 kr. Auktion: 100 kr, förköp till läktarens bästa platser 200 kr.  

Inträde till auktion och clinic ingår ej i meetingbiljett eller inträdesband.  

Servering och försäljningsmontrar  
Mässtält med restaurang finns i anslutning till Stora Ridhuset och Crafoordhallen.  

 



 
 
 
 

 

 

Toaletter och duschar  
Toaletter och duschar finns i anslutning till parkering och uppstallning. Se karta för toaletter 

på anläggningen.  

Huvudsponsor  

Agria Djurförsäkring är huvudsponsor för Svenskt Avel- och Sportchampionat 2011. 

Agria delar ut ett stipendie på 5000 kr till bästa SWB-häst i 3-, 4-, 5- och 6-årschampionatet.  

 

Premier och hederspriser 
Rosetter, vinnartäcke, gehäng, premier från Swede Horse. 

Hederspriser från Agria, ASVH, Krafft, LUDA, HG Herve Godignon, Ariat, Paddock Sport, 

Askö stuteri, Eklunda stuteri, European Dressage Design, Lövsta stuteri, Springfield 

Showjumpers och Tullstorp Dressage Stable. 

 

Säkerhet 

Vi värnar om allas säkerhet. Ett stort antal unga hästar är i rörelse under tävlingsveckan. 

Var vänlig, följ våra skyltar och flödesschemat över tävlingsområdet. Akutsjukvårdare 

kommer att finnas på plats under pågående tävling.  

Säkerhetsansvarig är Dahn Elmquist, 0731-81 09 42 

Sjukvårdare 076-08 25 710. 

 

Vi ses i Flyinge!  

 

E. Swede Horse AB  

 

 

 


