
 

 

 

 
 
 
 
 

Varmt välkomna till Gandurs Klubbmästerskap 

den 24 augusti 2019 på Gandurs banor i Helsingborg! 

 
Detta klubbmästerskap bjuder på en fartfylld dag med både uttagningar och finaler på samma dag. För 
en del av de tävlande är det kanske första gången de tävlar och vi hoppas att det kommer att gå bra. 
 
 

Med detta ryttarbrev hälsar Gandur alla deltagare och funktionärer Varmt Välkomna. 

Speciellt roligt är det med nya deltagare och funktionärer, domare och långväga gäster. 

 
Vägbeskrivning 
Banorna är belägna i Bruce skog som ligger strax bakom HFRK´s anläggning i Helsingborg, 
Depågatan 128, 25464 HELSINGBORG. Se nedan för att komma till parkeringen för bil och släp vid 
banorna. 
 
Vägbeskrivning från Göteborg: 
Sväng av E6 vid Helsingborg Ö, sväng höger, efter ca 1 km ligger HFRK på vänster sida. Se nedan för 
att komma till parkeringen för bil och släp vid banorna. 
 
Vägbeskrivning från Stockholm: 
Kör av E4 mot Helsingborg S/Malmö, E6 (trafikplats Kropp). Efter 1 km kör av E6 vid Helsingborg Ö. 
Sväng höger, efter ca 1 km ligger HFRK på vänster sida. Se nedan för att komma till parkeringen för bil 
och släp vid banorna. 
 
Parkering för bil med släp 
Parkering för bil med släp sker utmed servicevägen med infart från depågatan. Depågatan går till 
höger efter att du vänt ner mot huvudingången på HFRK. Servicevägen är till vänster utmed 
depågatan. Vi kommer att ha skylt som visar var man ska vända in samt parkeringsvakt i gul väst som 
dirigerar vidare.  
 
Parkering för personbil görs via samma väg in till banorna men fortsätt förbi där transporterna, 
parkeringsvakt visar vägen. 
 
 
Incheckning 
Incheckningen på lördag är öppen mellan kl. 7.00 – 11.00 och är i anslutning till lilla ovalbanan. All 
incheckning för respektive klass måste vara gjord minst 30 minuter före utsatt klass startar. 
Vid incheckningen ska ryttarförsäkran (hästägarförsäkran), hästpass, godkänt vaccinations intyg samt 
ryttarlicens visas. Fyll gärna i ryttarförsäkran hemma (finns på SIFs hemsida under 
Medlem/Blankettbank). För att det inte ska bli kö till incheckningen kommer det att finnas en låda vid 
incheckningen som man kan lägga ryttarförsäkran i. 
 
Efter klockan 11:00 går det att checka in i sekretariatet. 
 
Ingen utlastning av häst får ske innan ryttarförsäkran är lämnad! 
 
 
 



 
 
 
Ryttarmöte/Domarmöte 
Kl. 7.45 är det domarmöte/ryttarmöte.  
Detta sker mellan den stora ovalbanan och passbanan. Där kan alla deltagare ställa frågor och det 
kommer att väljas en ryttarrepresentant. Man ska genast vända sig till denna person, tävlingsledare 
eller huvuddomare om man funderar över något eller känner sig orättvist behandlad för att få hjälp 
med hur man ska agera. 
 
Domare 
Domare är  
Dorthe Rostock från Danmark 
Lise Galskov från Danmark  
Karin Åkerström Sverige  
 
Toaletter 
Toalett kommer finnas i anslutning till tävlingsbanorna.  
 
Boxar 
Tyvärr finns det inga boxar finns att tillgå. 
 
Hagar 
Förhyrda hagar som tillhandahålls av Gandur finns i anslutning till banområdet vid lilla ovalen (se 
karta sist i ryttarbrevet). Hagarna är uppmärkta med ett nummer i närheten på ett träd kommer det 
sitta en lapp med nummer på vilken hage du är tilldelad och nämn på häst och ryttare samt 
telefonnummer. Hagarna är byggda av trä men det finns ingen el, dock finns det isolatorer så om el 
krävs ta med tråd och aggregat själva. 
  
Hagar som byggs med eget hagmaterial byggs i gläntan bredvid passbanan (se karta i slutet av 
ryttarbrev). Tydlig skylt med ansvarig person och telefon nr ska finnas vid varje hage.  
Skyltar kommer att finnas uppsatta för angiven plats att bygga hagar. Vänligen respektera angiven 
plats. Ingen påverkan på träden får förekomma.  
 
Mocka efter din häst och töm gödseln på anvisad plats! Redskap finns vid hagarna. Detta gäller både 
hyrda hagar och egna hagar. En vattentunna/dunkar finnas i anslutning till hagarna vid banområdet. 
Ta med egen spann. 
 
Ridning på banområdet 
Från och med fredag den 23 augusti är alla banorna stängda för ridning. Då påbörjas arbetet med att 
färdigställa banorna inför tävlingen. 
 
Framridning 
Framridning sker på lilla ovalen eller i mitten på lilla ovalen (dressyrbanan). Det går också utmärkt att 
använda ridvägarna på området (det kommer dock vara mer trafikerat nu när vi parkerar uppe förbi 
banorna).  
 
Collectingring finns mellan lilla ovalen och tävlingsovalen. Denna är nu utbyggd och därför lite större 
än innan. Den ligger mellan framridningsbanan och tävlingsovalen.  
 
Servering 
Det kommer att finnas cafeteria på plats, där det serveras bl.a. kaffe, te, olika drycker, lunch, god fika 
mm. och möjlighet att sitta i tält och fika.  
 
Allmän trivsel 
Gandur är glada över att få ha sina banor i denna vackra miljö som Bruces skog erbjuder. Låt oss ta 
tillvara på denna och kasta allt skräp i våra skräptunnor. Alla hundar måste vara kopplade på hela 
tävlingsområdet. Gandur tar tacksamt emot all hjälp efter avslutad tävling med att hjälpa till att plocka 
ihop alla prylar.   
 
 
 
 
 



 
 
Tidsprogram / Startlistor 
Det är startlistan som är uppsatt på tävlingsplatsen som gäller. Kontrollera starttider och ev. 
strykningar där på tävlingsdagen. All kontakt ang. tävlingen sker via mail tavling@gandur.se. Mailen 
läses inte på tävlingsdagen den 24 augusti utan då får kontakt ske via telefon,  
Beda Forsberg 0708 815 978.  
 
Informationstavla med startlistor och resultatlistor kommer att finnas vid incheckningen samt vid 
läktaren. Ryttarkommentarerna kommer att finnas i cafeterian efter grenens slut. 
 
Ingen tävlingsklass kommer att starta före utsatt tid. 
Om det blir förseningar kommer speakern att meddela när klassen kommer att starta. 
 
Att tänka på som ryttare eller målsman är att man ska vara påläst på tävlingsreglementet innan 
tävling. FIPO finns att köpa på SIFs kansli, ett utdrag ur FIPO samt svenska tillägget med bl.a. svenska 
kvalgränser finns på SIFs hemsida (under sport).  
 
Finaler / Prisutdelning 
Strykning från finaler skall göras skriftligen till ryttarsekretariatet på särskild blankett. Blankett för 

strykning finns att hämta i sekretariatet. Alla strykningar skall ske senast 1 timme efter grenens slut. 

Detta är för att vi vill erbjuda så många ekipage som möjligt att rida i final. Vid en strykning går nästa 

ekipage upp i final.  

 

För klasser utan finaler sker prisutdelning i pauserna eller direkt efter klassen, se tidsprogram. 

Övriga klasser med finaler har prisutdelning direkt efter avslutad final.  

 

Placering/Pris tilldelas både till senior och Junior/Ungdom i varje klass. I varje klass utses även en 

Gandur Klubbmästare. Man kan endast bli Gandur Klubbmästare om man är fullvärdig medlem i 

Gandur (dvs. medlem i SIF via Gandur). 

 

Funktionärslista 

Om du kan tänka dig att hjälpa till på någon funktionärspost är Du välkommen att höra av dig till 

Jeanette Wiberg, jeanettelandgren@hotmail.com. 

Separat funktionärslista kommer att läggas ut för de olika funktionärsuppgifterna under tävlingen. Om 

du får förhinder och inte kan du inte utföra Ditt funktionärspass som Du blivit kontaktad för, är det 

önskvärt att du ordnar kunnig ersättare.  

Var noga med att komma i tid till Ditt funktionärspass. Det är funktionärerna som gör att hela 

tävlingen flyter, så Ditt arbete är viktigt. Har du frågor ang. Din uppgift hör av Dig till Jeanette. 

 

 

 

Och med denna information vill vi åter igen hälsa alla  
Varmt Välkomna till Gandurs Klubbmästerskap 2019! 
 

Hälsningar 
Islandshästföreningen Gandur, Tävlingskommittén och Bankommittén 
 
Beda Forsberg, beda@gandur.se, 0708-815 978, Tävlingsansvarig, Anmälan 
Nils-Göran Kronborg, 0703-197 363, Banansvarig 
Jeanette Wiberg, 0708-705 221, Funktionärsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benje.nu/
http://www.benje.nu/
mailto:beda@gandur.se


 
 
Greninformation 
V1 Fyrgång  
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande 
moment i valfri ordning: 
1. Långsamt tempo tölt.  
2. Långsam- till mellantempo trav.  
3. Mellanskritt.  
4. Långsam- till mellangalopp.  
5. Ökad tölt. 
 
V2 Fyrgång  
Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på 
speakerns kommando.  
1. Långsamt tempo tölt.  
2. Långsam- till mellantempo trav.  
3. Mellanskritt. 
4. Långsam- till mellantempo galopp  
5. Ökad tölt. 
 
V3 Fyrgång  
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando.   
1. Långsam- till mellantempo tölt  
2. Långsam- till mellantempo trav  
3. Mellanskritt  
4. Långsam- till mellantempo galopp  
5. Mellan till ökat tempo tölt 
 
V5 Fyrgång 
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på 
speakerns kommando.  
1. Valfritt tempo tölt  
2. Långsam- till mellantempo trav  
3. Mellanskritt  
4. Långsam- till mellantempo galopp 
 
Femgång F1 
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande 
moment i valfri ordning: 
1. Långsam- till mellantempo tölt. 
2. Långsam- till mellantrav. 
3. Mellanskritt. 
4. Långsam- till mellangalopp 
5. Flygande pass. 
 
F2 Femgång  
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på 
speakerns kommando. 
1. Långsam- till mellantempo tölt.  
2. Långsam- till mellantempo trav.  
3. Mellanskritt.  
4. Långsam- till mellantempo galopp.  
5. Flygande pass. Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. 
 
T1 Tölt 
Ryttarna rider en och en.  
1. Med början vid mitten av ena kortsidan, ett varv i långsamt tempo tölt i valfritt varv. Gå ner till skritt 
vid mitten av kortsidan och byt varv.  
2. Från mitten av kortsidan ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängdsökningar på 
långsidorna.  
3. Från mitten av kortsidan ett varv i ökat tempo tölt. 
 
 



 
 
T2 Tölt 
Ryttarna rider en och en.  
Varje moment visas endast en gång och under ett varv. 
Ryttaren har tre varv till sitt förfogande för att visa följande moment i följande ordningsföljd:  
1. Valfritt tempo tölt.  
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.  
3. Långsam- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs utan tygelkontakt med hästens 
mun.  
 
T3 Tölt 
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på 
speakerns kommando. 
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.  
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.  
3. Ökad tölt. 
 
T4 Tölt 
Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.  
1. Valfritt tempo tölt.  
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.  
3. Långsam- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs utan tygelkontakt med hästens 
mun. 
 
T5 Tölt  
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på 
speakerns kommando.  
 1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.  
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna. 
 
T8 Tölt 
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på 
speakerns kommando.  
1. Valfritt tempo tölt. Ta ned hästen till skritt och byt varv.  
2. Valfritt tempo tölt. 
 
PP1 Stilpass  
Ett ekipage i taget. Bedöms av 4 domare placerade på olika  
sträckor. Dessutom tas tid på 100m pass som omräknas till poäng.  
Högst poäng vinner.  
 
P2 Speedpass 100 m på tid med flygande start.  
Ett ekipage i taget. Snabbast tid vinner. 
 
Det är manuell tidtagning vid passloppen.    
 
Övriga grenar kan läsas på Gandurs hemsida, www.gandur.se under fliken  
Tävling 2017/Tävlingsgrenar.  

http://www.gandur.se/


Karta över Banorna och området runtomkring 

 
 

 


