RYTTARBREV

Wången Icelandic Open
Nivå 4 LIGHT
15-16 juni på Wången, Jämtland

Gneisti Islandshästförening inbjuder ryttare, hästar, domare, funktionärer och publik till Nivå 4
tävling på Wången. Tävlingen arrangeras parallellt med en Nivå 1-tävling WR och vi hoppas på fina
dagar och bra resultat – hjärtligt välkomna!
Vägbeskrivning:

Wången ligger i Alsen, 4 mil nordväst om Östersund.
E14 från Trondheim mot Östersund: I Mörsil, vid Q8 bensinmack, tag
vänster mot Alsen. E14 från Östersund mot Trondheim: Passera
Krokomsporten. I Kingsta tag av mot Alsen/Nälden, avfarten är skyltad
Wången 21 km. Passera genom Nälden, fortsätt mot Alsen. Innan Alsen
tag första avfarten till Wångens anläggning, den går till stallarna och
incheckning. Andra avfarten går till Wångens Wärdshus.

Incheckning:

Incheckning sker till Joanna Sätter via messenger.
Innan ni lastar av hästen ska ni ha fotat och skickat in följande:


Ryttarförsäkran



Hästpass (om detta ännu inte är färdigställt måste ryttaren kunna
bevisa att erforderliga handlingar insänts till avelskansliet med hjälp
av postens kvitto samt kopia på registreringsbeviset)



Vaccinationsintyg



Ryttarlicens från SIF

Vid frågor gällande incheckningen kontakta Joanna Sätter 070-302 61 25.
Stallplats/hage:

Ni som bokat och betalat box och/eller hage tilldelas denna vid
incheckningen. Alla boxar/hagar har fördelats och märkts upp i förväg och
det finns inga möjligheter att byta box/hage.
Medtag egen vattenhink och foder.
Observera att även hagar är numrerade/uppmärkta och att ni endast
använder den hage som tilldelats.
Permanenta hagar finns, dock begränsat antal. Enstaka dag(ar) bokas och
betalas på plats i mån av tillgång; 200 kr/dag. Kontakta Anja Persson 073818 51 74. (Betalning kontant eller swish.)
Box-/hagavgiften återbetalas ej vid eventuell avanmälan.
OBS: Före avresa ska boxarna mockas (ej tömmas) och stallgången ska
sopas. Även hagar ska mockas före avresa. Dålig städning av stallplats
och/eller hage efterdebiteras med 300 kr/plats.

2018-06-10 (Med reservation för ändringar.)

1 (3)

Ryttarmöte:

Ryttarmöte hålls fredagen 15/6 kl 10.30 utanför sekretariatet, vid
ovalbanan.

Ryttarservice:

Ryttarservice finns i sekretariatet/speakerbåset vid ovalbanan. Här kan ni
läsa/lämna aktuella strykningar etc. Ni kan också få ett plåster eller en
huvudvärkstablett om ni skulle behöva det. Ryttarservice öppnar en timme
före första start och har sedan öppet under hela dagen, alla tävlingsdagar.
Ryttarkommentarer hämtas i brevlådan vid stora anslagstavlan.

Hovslagare:

Emma Folkeson finns tillgänglig under tävlingsdagarna. Kontakta
sekretariatet om behov uppstår.

Strykningar:

Om ni av någon anledning inte kommer att delta vid tävlingen och vill stryka
er var vänlig och gör detta så snart som möjligt via wio@gneisti.nu.
På tävlingsplatsen ska strykningar göras skriftligt i Ryttarservice.
Ekipage förväntas komma till start om de inte strukit sig senast en timme
innan dagens första final börjar. Strykningar efter denna tidpunkt
accepteras endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg, annars
diskvalificeras ekipaget i den aktuella grenen. (Vilket innebär att
uttagningspoängen ej tillgodoräknas.) Allt enligt FIPO, 5.8.

Startlistor:

Preliminära startlistor anslås vid sekretariatet torsdag kväll samt publiceras
sent på gneisti.nu/wiolight.

Veterinärbesiktning:

Ingen besiktning krävs.

Vaccinationsregler

”Vanliga” vaccinationsregler, s k Nationella regler, gäller på denna tävling.
Alla ryttare har nedanstående två kriterier att bevaka:
Obruten vaccinationskedja för nationella reglementet innebär att det efter
en grundvaccination (spruta 1 <21-92 dgr> spruta 2) ALDRIG får gå mer än
365+21 dagar mellan två sprutor.
Tävlingsklar är man efter spruta två i grundvaccinationen och i 365 dagar
framåt. För att få tävla får senaste sprutan inte vara äldre än 365 dagar.
Ska man tävla måste båda kriterierna vara uppfyllda.

Boende:

Beträffande allt som rör boende, hyra av lakan etc kontakta Wångens
Wärdshus tel 0640-174 17.

Mat:

Wångens Wärdshus serverar mat enligt följande:
Fredag 15/6

Lunch 11.00 – 13.00
Ryttarmiddag kl 20.00

Lördag 16/6

Frukost kl 07.00 – 10.00
Lunch kl 12.00 – 13.30
Middag kl 18.00 – 20.30 (därefter puböppet)

Serveringen vid ovalbanan håller öppet under tävlingen. Hamburgare, korv
och fika kommer finnas till försäljning. På Wärdshuset serveras buffé med
dagens lunch.
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Ryttarmiddag:

Fredag från kl 20.00 på Wångens Wärdshus. Pubafton med buffémiddag
inkl olika sallader samt dessert. Måltidsdryck och kaffe ingår. Vuxen 225 kr,
barn 6-12 år 110 kr, barn under 6 år gratis.

Träning:

Ovalbanan/passbanan är öppen för träning kvällstid, efter dagens tävlingar.
Travbanan är öppen för träning alla dagar, även dagtid. Vi ber er visa
hänsyn till eventuella travekipage som kan finnas på travbanan.
När det gäller träning på passbanan ber vi alla ekipage att iaktta STOR
försiktighet i nedtagningsområdet då den går samman med gångvägen
upp mot ovalbanan!

Tävlingsledare:

Maria Ärnström 070-326 08 10.

Sekretariat ansvarig:

Birgitta Svensson 070-396 69 68.

Speaker:

Ninni Alverfeldt Lidén 070-886 87 25.

Veterinär:

Ulf Hedenström.

Domare:

Anna Andersen (Finland), Kicki Flanck, Anne Fornstedt, Lena Lennartsson,
Lisa Olovsson, Nina Wahlström.

Tidsprogram:

Start ca kl 14.00 på fredag. (Nivå 1-tävlingen som går parallellt med denna
Nivå 4-tävling startar kl 12.00.) Mer info kommer inom kort på hemsidan:
gneisti.nu/wiolight

Finaler:

Finaler går under lördagen. Preliminärt tidsprogram kommer att publiceras
på hemsidan.

Övrigt:

Under tävlingsdagarna kommer vi att försöka hålla tävlingsområdet bilfritt!
Var vänlig att respektera detta och ta gärna med en cykel om fötterna skulle
bli trötta.

Frågor:

wio@gneisti.nu

Välkommen till härliga tävlingsdagar på Wången!
/Gneisti Islandshästförening
Håll dig uppdaterad via www.gneisti.nu/wiolight och evenemangets facebooksida!
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