PM Stallar
Ankomst
måndag 3 juli

•
•

Tisdag-fredag
4-7 juli

•
•
•

Installningen öppnar kl 13 och stänger kl 20. Ryttarförsäkran lämnas till
personalen vid stallarna innan urlastning.
Incheckning sker sedan i Ryttarservice nere vid anläggningen från tisdag kl
10. OBS! Hästpass måste kunna visas upp i entrén för att passera till
Ryttarservice.
Installningen öppnar kl 09 och stänger 20.00. Ryttarförsäkran lämnas vid
stallarna.
Incheckning i Ryttarservice från kl 10 på tisdagen
Övriga dagar öppnar Ryttarservice 1 timme före start

Följ anvisningar från stallpersonal. Lasta ur häst och flytta sedan transport till anvisad plats.
Bilar parkeras vid entrén eller vid transporten.
OBS! Bilar får ej parkeras vid stallarna, inte ens för kortare stund. Om bil måste köras inom
området skall detta ske i låg hastighet!

Boxskyltar
Samtliga boxar är försedda med boxskylt. Om mobilnummer saknas vänligen fyll i detta.
Viktigt om något händer och ägaren behöver kontaktas!

Spolspiltor
Vid samtliga stallar finns spolspiltor. Tältstallen får använda ponnystallens spolspiltor.

Mockning
Töm kärror direkt efter mockning på avsedd plats!

Hö och spån
Hö kommer att finnas till försäljning vid stallarna i småbal à 50 kr. Förboka via mail till stallchef Håkan
Pantzar, mail hakan@uppleva.nu.

2 balar spån per box ingår i boxhyran. Mer spån finns att köpa, 100 kr per bal. Både hö och spån
betalas kontant eller med Swish till nummer 123 335 01 05.
OBS! Absolut förbjudet att ta hö eller spånbalar från andra platser på stallområdet. Dessa tillhör
travtränare!

Ridning inom stallområdet
All ridning inom stallområdet sker i skritt. Ridning förbjuden på travets ovalbana samt travets rakbana.
Ridning till tävlingsområdet från stallarna endast via skyltad ridväg vid stall D, därefter på
väg bakom travets huvudläktare. Det tar cirka 10 minuter att skritta från stallar till
tävlingsområde.
OBS! Slingan mellan passbanan och Sundbyholms camping delas av med koner. Islandshästar
rids på den del som är närmast vår tävlingsbana. På den andra delen som vetter mot
campingen kan travhästar komma. Absolut förbjudet att rida där! Följ skyltar!

Träningstider på ovalbana och passbana
Det finns gott om utrymmen för träning på Sundbyholm i paddock, träningsoval och på travets slingor.
Tävlingsovalen kommer inte att vara öppen för träning. Träningsovalen stängs under 1 timme efter sista
start varje dag för preparering av banan. Passbanan stänger 1,5 timme före första start. Under
passlöpen är träningsovalen stängd.

Rasthagar
Fasta rasthagar finns för hästar på box. Hagarna bokas på schema per dag som finns i pärm på
stallområdet vid anslagstavlan. Hagarna är tillgängliga dagligen från kl 14. Vänligen respektera bokade
tider och hämta din häst när tiden är slut.
Cirka 15 enkla rasthagar kommer att finnas utanför stallområdet vid tältstallarna. Kommer också att
vara bokningsbara i pärmen.
OBS! Inga hästar i rasthagarna nattetid. Inga hingstar får vistas i de enklare hagarna vid tältstallen!
Ingen utfordring får ske i hagarna.

Toaletter och dusch
Toaletter och dusch finns i stall B öppna dygnet runt. Fler toaletter för campingen finns även
i travets stora läktarbyggnad, öppet ca 08.00-22.00.

Vid avresa
Mockning vid avresa ingår i boxhyran och behöver EJ göras. Plocka undan skräp och sopor
runt boxen.

Vakter
Det kommer att finnas personal på plats som går igenom området några gånger per att.
För frågor kontakta stallchef Håkan Pantzar, 070-336 42 21

