
RYTTARBREV PÅSKTÄVLING 2019  

 

 

Varmt välkomna till klubben med det lilla extra, Islandshästföreningen Gandur! 

Alla startlistor, tidsprogram och resultat läggs endast ut i facebook-evenemanget; 

Gandur: Påsktävling. Listor kommer även finnas uppsatta på plats och det är de som 

är de slutgiltiga, så glöm inte att hålla koll under dagen! Tidsprogrammet är ca-tider 

och eventuell försening kan ske men klasserna startar inte före utsatt tid. 

 

Domare: 

Illugi G. Pálsson, Þorir Steindorsson & Stine J. Nielsen. 

 

Parkering & Vägbeskrivning: 

Parkering sker precis vid banorna i Bruce Skog, Helsingborg. Man kör in på 

Depågatan (skylt finns vid vägen). Tänk på att det är många som ska parkera, så 

parkera så bra som möjligt (tätt och rakt) så att alla får plats. 

 

Incheckning: 

Incheckning kan göras på två olika sätt: 

1. Via SMS (obs! endast öppet fram till 20/4 kl 18.00). 

Bild på hästpass och vaccinationer (även grundvaccinationen), skriv ryttarens 

namn och häst och skicka till: 0768-8099959 

En bekräftelse fås. Har man checkat in via SMS och fått en bekräftelse så 

lämnar man bara ryttarförsäkran. 

 

2. Incheckning på plats. 

Öppen mellan 08.00 – 12.00. 

OBS! Ryttarförsäkran ska lämnas ifylld på plats och görs INNAN hästen lastas ut. 

Gör inte detta in kommer ekipaget tyvärr bli diskvalificerade, får alltså inte lov att 

starta. Det kommer finnas en brevlåda vid incheckningen där man lägger sin 

ryttarförsäkran. 

 

Hagar: 

För de som bokat hagar kommer lappar finnas vid incheckningen. Dessa lappar ska 

fyllas i och sättas på de bokade hagarna. 

För de som gör egen hage görs detta på angiven plats med eget material. Hagarna 

ska mockas efteråt. En medtagen lapp men namn och telefonnummer ska även 

finnas på hagen. 



Framridning: 

Sker på lilla ovalen och ridslingor runt omkring tävlingsområdet. Tänk på att andra 

personer kan röra sig på stigarna så möt dem med respekt i skritt. 

 

Klasser: 

Prisutdelning 1-5 i samtliga klasser sker efter avslutad klass (förutom barn med 

ledare där alla är vinnare). I de klasser där ungdom och vuxna rider ihop är det 

separat prisutdelning. Prisutdelning för PP1 och P2 sker på annan tid, vänligen se i 

tidsprogrammet längre ner. 

- Galopprace: Stillastående start. 150m rids och tid tas. Vinnaren = snabbaste 

hästen. 1 löp rids. 

 

- Barn med ledare: Arrangeras i lunchen. Ryttarna får gärna utklädda och det är 

krav att ryttaren ska bära hjälm och ska ha ledare som går bredvid. I denna 

klass är alla vinnare. 

 

- Blåbärsklass: För de ekipage utan tävlingserfarenhet. 

 

- Strykningar ska se så fort som möjligt och detta görs direkt till sekretariatet.  

 

Café: 

Ett underbart café med kaffe, bullar, läsk, fika, lunch m.m. finns på plats och detta 

sköter Gandurs ungdomar. Alla intäkter går även till Gandurs Ungdomsgrupp, så 

handla mycket!! Swish är absolut bäst men kontanter går även bra! 😊 

 

Övrigt: 

Banorna är belägna i vackra och natursköna Bruces Skog. Låt oss tillsammans ta 

vara på naturen och vår möjlighet att faktiskt organisera tävlingar så se till att plocka 

upp all skräp (även om det inte är ditt egna), håll hundar kopplade och mocka efteråt. 

 

Vid frågor eller annat så maila till sekretariatet: emilialif@gandur.se 

Mail läses inte på tävlingsdagen, 21/4, utan då gäller: 0734-032876 

 

 

 

Vi i Gandur är måna om att alla ska känna sig välkomna till vår klubb och 

våra aktiviteter. Vi önskar er alla en trevlig dag tillsammans med oss och 

att vi hjälps åt med att hålla en god, positiv och professionell anda inne 

på banan såväl som utanför.  

mailto:emilialif@gandur.se


Tidsprogram och översiktskarta: 

 

 

IN till tävlingsbanorna 

UT från tävlingsbanorna 

Fasta 

hagar Passbana 

Collectringring 

& Incehckning 


