
EIR Nationaldagstävling - 6 jun 2016 
 

RYTTARBREV!! 

 

Varmt välkomma till EIRs nationaldagstävling den 6 juni!  

Våra eminenta domare är: Kristina Pettersson, Jenny Carlander och Ida Björkman! 

Tävlingsledare är Maria Ryberg, 076-620 13 09. 

Vår speaker är Martina Stavström, och sekretariatansvarig är Tilda Eriksson, och hon tar 

emot strykningar eller frågor om tidsprogram på 070-145 64 53. 

Incheckning sker kl 08:00 – 10:00 i collectingring eller elektroniskt till Sonja Strandberg på 

sonjastrandberg@hotmail.com 

Den elektroniska incheckningen äger rum fram till 22:00 den 5/6-16.  

Incheckning på plats (du får lasta ut innan incheckning men inte starta före du visat upp alla 

papper). Här visar ni upp hästpass, ryttarlicens, hästägarförsäkran och vaccinationsintyg.  

Strykningar inför finaler görs i GOD TID till speaker/sekretariatet så att andra kan få chansen 

att få ta din plats!  

Väl på plats hittar du startlistor uppsatta vid cafeterian & banan.  

Collectingring är på vägen mellan ovalbanan och stallet (längs med paddocken), när du 

kommit in dit efter att du blivit kallad får du inte längre lämna collectingring utom syn-

/hörhåll (du får fortsätt värma din häst i paddocken eller på vägen men du måste hålla dig i 

närheten). Kom i god tid till collectingring så vi kan hålla tidsschemat! 

 Framridning görs på grusvägen bort från banan eller i paddocken, det är inte tillåtet att 

värma upp på åkrarna eller parkeringen, endast skritt på parkering och inga hästar vid 

publikområde/nära banan.  

Tänk på att visa hänsyn till andra ekipage på framridningen, både i paddocken och utanför!  

Boxar  

Ni som bokat box eller hage betalar vid incheckningen med jämna pengar!  

Box 300:- och hage 100:- /häst.  

Mocka boxen innan avfärd (vid ej mockad box faktureras 150 kr)! 

Ni som har box/hage kan köra upp till stallet för ur – och i lastning utav hästar, men 

parkering sker sedan nere på gärdet.  

Frågor om detta sker till Sara Bergman 073-937 08 78.  

Cafeterian hålls öppen från kl 08:30 till tävlingens slut! Där kommer det att finnas ett bra 

utbud.  
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Ridbutiken kommer hållas öppen under tävlingsdagen, och den finner du ovanpå stallet.  

Gisli Johannesson 070-606 98 65. 

Parkering sker i hagar så kör försiktigt då marken är mjuk på sina ställen och undvik ”slira” 

med däcken, får du problem så hjälper vi dig gärna. Ta hänsyn och kör sakta på nya infarten 

då den går precis vid ovalbanans kortsida, undvik att passera banan precis när ekipage är på 

den kortsidan. Innan avfärd så städar du runt transporten, lämna inte kvar hö- och 

foderrester eller skräp i våra hagar. Be hellre om hjälp än att slira/fastna då det kan vara 

mjukt i marken nu! 

 Vi kommer försöka dirigera så många som möjligt att parkera men vi hinner inte alltid med – 

vänta hellre på hjälp! Vi ber alla som kommer att följa anvisningarna så att parkeringen flyter 

på smidigt, om ni ställer er TÄTT och med nosen mot banan kan ni också se ovalbanan från 

bilen! Vi hoppas detta fungerar så att vi slipper dirigera varje bil och istället se till att 

tävlingen blir bra!  

Alla frågor ang parkering och ev hjälp får du om du ringer Gisli 070-606 98 65.  

Vägbeskrivning 

Från Heby 

 Kör mot Enköping cirka 10 km. Du kommer till en sk flygraka då vägen blir bredare på båda 

sidor (väggren). Precis när ”flygrakan” smalnar av och slutar svänger du vänster in på en liten 

grusväg. Du ser hästhagar på båda sidor av grusvägen och ett ridhus på vänster sida. Kör 

igenom första gården och vi är nästa gård cirka 800 meter från stora vägen. Skylt ”EIR” sätts 

upp vid stora vägen på tävlingsdagen!  

Från Enköping  

Kör mot Mora cirka 15 km. Sväng höger mot Fjärdhundra/Heby, fortsätt vägen mot Heby. 

Kör cirka 10 km. Du kommer till början på en sk flygraka, sväng till höger in på en liten 

grusväg precis INNAN ”flygrakan”. Du ser hästhagar på båda sidor av grusvägen och ett 

ridhus på vänster sida. Kör igenom första gården och vi är nästa gård cirka 800 meter från 

stora vägen. Skylt ”EIR” sätts upp vid stora vägen på tävlingsdagen! Länk till karta 

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=altuna+bj%f6rsbo+1  

Varmt välkommen!! 
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