Välkommen till Svenska Mästerskapen 2017
Vi önskar alla ryttare och hästar varmt välkomna till årets Svenska Mästerskap som är det
största mästerskapet som anordnats hittills i islandshästens svenska historia. Vi ser fram emot
6 härliga dagar tillsammans!

Tävlingsledning
Tävlingsledare
Stallchef
Ryttarservice
Projektledare

Lena Andersson
Håkan Pantzar
Stöt Ulrika Andersson
Marlene Öjeholm

0735-34 13 34
070-336 42 21
0703-95 15 98
073-0211481

ridsportbutiken@tele2.se
hakan@uppleva.nu
stotulrika@gmail.com
marleneojeholm@gmail.com

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

Vid incheckningen skall hästpass och ryttarlicens uppvisas, hästen skall vara registrerad i SIF eller i sitt
hemlands islandshästförbund. Vaccinationsintyg medtages i original och uppvisas vid incheckningen.
OBS! Hela vaccinationskedjan måste kunna styrkas.
När entrén har öppnat måste hästpass kunna visas för att passera till incheckning i
Ryttarservice!

Musik
Musikönskemål lämnas på blankett i Ryttarservice, alternativt maila länk från t ex Spotify till
musik@smislandshast.se

Stallar
Alla boxar finns inne på travets område, stallpersonalen informerar om anvisad boxplats.
OBS! Separat mail med information om anvisade stallplatser kommer att skickas ut till ryttare som bokat
stallplats.
Installningen är öppen från kl 13-20 på måndagen och öppnar kl 09 på tisdagen. Kommer ni efter kl 20 på
måndagen eller före kl 09 på tisdagen, vänligen kontakta stallansvarig Håkan Pantzar på 070-3364221.
Stallområdet är stängt för publik – endast ryttare och hästskötare med speciella armband äger tillträde.
På stallområdet gäller följande:
•
•
•

All ridning på stallområdet sker i skritt.
Förflyttning från stallområdet till tävlingsplatsen endast på anvisad ridväg!
Ingen ridning får ske på travets ovalbana eller på travets rakbana.

För speciella önskemål vad gäller t ex placering i stall och boxar – vänligen kontakta stallansvarig Håkan enligt
ovan! Gäller även ankomsttid efter kl 20 eller före kl 09.

Hästtrailers
Hästtrailers ställs upp på angiven plats i anslutning till stallområdet.
Parkering av bilar skall ske på angivna platser vid stallområdet. Följ stallpersonalens anvisningar för att
underlätta parkering och framkomlighet. För god framkomlighet vill vi att trailers och bilar parkeras bort så snart
som möjligt efter urlastning. Inga bilar får parkeras vid stallarna efter att urlastningen är klar. Vänligen
respektera detta! Vi samsas med travfolket inne på stallområdet och vill behålla vår goda relation även efter
SM.
Inga hästar förvaras fastbundna vid eller i transporterna under tävlingsdagarna av säkerhetsskäl. Har du en
transport utan bom eller mellanvägg eller med löstagbara sådana är det ok att ställa in hästen och parkera
trailern på anvisad 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!

Ryttarservice
Ryttarservice finns vid collecting ring, bakom sekretariatet. Här sker incheckning på tider enligt ovan och
samtidigt utlämning av ryttar- och hästskötarband för tillgång till stallar och tävlingsområde. Vid incheckning
kontrolleras vaccinationer samt tävlingslicens.

Övriga dagar öppnar Ryttarservice 1 timme före första start och stänger cirka 15 min efter sista start. I
Ryttarservice sker också försäljning av biljetter till Ryttarfesten samt extra hästskötarband till juniorer. Betalning
kontant, med kort eller Swish.

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.

Ridväg till tävlingarna
Följ anvisad väg till ovalbanorna. Ridvägen går bakom stallarna, se skyltar!

Veterinärbesiktning
Deltagande häst skall veterinärbesiktigas varje tävlingsdag före start. Veterinärbesiktningen kommer att ske
inne på stallområdet vid stall A, tydlig vägvisning finns.
•
•
•

Bestämmelser om ”Fitness to compete” kan läsas på www.feif.org
Hästar med märken eller sår kommer att bedömas efter FEIF´s skala som kan hittas här:
https://www.feif.org/files/documents/VetForm1_2017.pdf
Tveksamma sårrelaterade fall vid besiktning bedöms av veterinär + domare tillsammans.

Tiderna för veterinärbesiktningen är följande:

tisdag
onsdag-fredag
lördag
söndag

13.30-16.00
06.30-11.00 samt 13.00-15.00
07.00-11.00 samt 13.00-15.00
06.30-11.00

Veterinär
Veterinär finns att tillgå vid akut skada eller sjukdomsfall. Ryttarservice informerar om kontaktuppgifter vid
behov!

Vaccinationsregler OBS! VIKTIG LÄSNING!
"För hästar som skall tävla på VM, NM, Mellaneuropeiska Mästerskapen, FEIF Youth Cup eller
Worldrankingtävling (SM är en WR-tävling) gäller internationella regler:
En grundvaccination som omfattar två vaccinationer med 21-92 dagar mellan det första och andra tillfället.
Efter det är hästen klar att tävla, dock tidigast 7 dagar efter vaccination två.
Därefter ska hästen omvaccineras inom 7 månader för att få en komplett internationell
grundvaccination.
När den internationella grundvaccinationen är genomförd måste hästen, för att få starta på ovanstående
tävlingar, ha en högst 6 månader + 21 dagar gammal vaccination. Det betyder att man bör planera sina
omvaccinationer så att de aldrig är äldre än 6 månader + 21 dagar under tävlingssäsongen.
Hästar som har en internationell grundvaccination enligt ovan men efter tredje vaccinationen bara fått en årlig
omvaccination tillåts tävla internationellt om senaste vaccinationen skett 6 mån innan tävlingstillfället.

Undantag från detta görs för hästar grundvaccinerade med två vaccinationer före 2005.
För dessa gäller att omvaccinering inte får vara äldre än 6 månader + 21 dagar vid tävling om de fått en årlig
påfyllning av sitt vaccinationsskydd. De behöver alltså inte den tredje sprutan i den internationella
grundvaccinationen.
Om det är så att din häst inte uppfyller dessa krav så kan du stryka dig nu och få 80% av startavgiften tillbaka
enligt samma principer som gäller vid strykning p g a skadad häst. Boxavgift betalas inte tillbaka.

Hovslagare
Ons-sön finns SJV godkänd hovslagare Micke Billow på anläggningen från första till sista start dagtid
(www.billows.se). Micke bistår vid tappskor och hov/skoningsfrågor. Kontakt med Micke sker via mobil 070-226
38 18 (dagtid). Under kväll gäller sms.

Ryttarmöte
Ryttarmöte med val av ryttarrepresentant och ryttarmöte sker på tisdag den 5 juli kl 18.00 i restaurangtältet.

Strykningar
Strykningar – Lämnas skriftligen på avsedd blankett i Ryttarservice senast 1 timme innan grenens start.
Strykning sker endast på detta sätt! Gäller strykning final skall den vara inlämnad senast en timme innan Bfinalen startar, men givetvis vill vi få in dessa så fort som möjligt.
Strykningar innan tävling – endast via mail till Peter Stålhammar på mail ps@japeko.se

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.

Tidsprogrammet
SM:s preliminära tidsprogram framgår på egen sida. Tidsprogrammet för kommande dag offentliggörs kl 18.00
dagen innan. Vi kommer att göra vårt yttersta för att tidsprogrammet skall följas och hoppas att även ni ryttare
gör detta genom att infinna er i god tid till collecting ring när ni blir kallade.
Vi hoppas att detta kommer att optimera möjligheterna till ett bra flyt av tävlingen och att detta kommer att
uppskattas av såväl ryttare som publik.
För senaste uppdateringar se vår hemsida: www.smislandshast.se
För liveresultat och aktuella startlistor gå in på hemsidan.

Toaletter och duschar
Finns i stall A vid anslagstavlan. Används även av ryttarcampingen.
Väl mött i Sundbyholm!
Lena Andersson, Tävlingsledare

Vägbeskrivning
Från Västerås
Ta väg 56 mot Eskilstuna, kör E20 mot Eskilstuna. Vid Eskilstuna/Årbyrondellen följ skylt
mot Sundbyholm ca 8 km, ta avfart mot travbanan
Från Katrineholm
Ta väg 56 norrut. Vid Västermo välj 230 mot Eskilstuna. I Eskilstuna följ skyltar mot
Sundbyholm.
Från Nyköping
Ta väg 53 mot Eskilstuna, följ skyltar mot Sundbyholm
Från Kalmar
(E22) följ skyltning mot E4, därefter mot Sportområde Camping.
Från Örebro
Ta E18 mot Stockholm. I Arboga välj E20 mot Esklistuna/Stockholm. Vid
Eskilstuna/Årbyrondellen följ skylt mot Sundbyholm, ca 8 km till avfart mot travbanan
Från Stockholm
Ta E4 mot Helsingborg, sedan E20 mot Göteborg. Vid Eskilstuna/Årbyrondellen följ
skyltar mot Sundbyholm, ca 8 km till avfart mot travbanan
GPS koordinater
Lat: N 59 26 20.54
Long: E 16 36 49.87

