
Välkommen till
Vinir KM 2022

Vinir KM kommer hållas på Klevsviks Gård den 20 november.
Älvsåkers byväg 75, 434 96 Kungsbacka

Anmälan
Anmälan görs via IndTA och anmälningsavgiften på 500 kr betalas via swish till Vinir
Islandshästförening på nummer 123 024 1398 i samband med anmälan. Uppge ryttarens
och hästens namn i betalningen. Anmälan är inte giltig förrän avgiften är betald. OBS! Avgift
för hage ska INTE swishas till Vinir.

Incheckning
Incheckning sker dagen före tävlingen, lördagen den 19/11 mellan kl 17:00 - 20:00 via sms
till Tuija Riuttanen på nummer 0707663588. Nedan står allt som du behöver skicka in.

För att få vara med och tävla ska du skicka följande:

• Ryttarens namn samt vilka grenar som ska ridas
• Bild på framsidan av passet
• Bild på vaccinationsintyg samt giltig grundvaccination
• Bild på ifylld ryttarförsäkran
• Bild på giltig ryttarlicens

Parkering
Följ skylten från vägen för “Islandshäst evenemang” och kör sedan mot gården. Parkering
finns i grushagen på vänster sida, parkeringsvakter kommer finnas på plats och guida er.
Följ deras instruktioner så att alla får plats. Ingen infart över gården för transporter.

Ordningsregler
För att minimera risken för smittspridning, undvik att låta hästarna hälsa på varandra samt
klappa inte andras hästar. Då Stall Klevsvik är ett privatstall ber vi er vänligen respektera att
det är förbjudet att gå in i stallet eller in i hagarna till våra hästar. Detta för att minimera
smittorisken och skaderisken. Alla medföljande hundar måste vara kopplade hela tiden.
Givetvis städar du efter din hund om den skulle göra något ifrån sig på plats. Stall Klevsvik
är en rökfri anläggning vilket vi vänligen ber er att respektera.

Ryttarmöte
Ryttarmöte hålls utanför cafét kl 08:15 och är att rekommendera för alla ryttare. Där kommer
vi att välja ryttarrepresentant och ni får chansen att ställa frågor till domarna.



Funktionärer
Funktionärer och domare ska vara på plats 07:50 för att ta del av aktuell information. Det
bjuds på lunch i den lilla stugan på lunchpausen. På menyn står för dagen: lasagne med
bröd och tillbehör. Det kommer finnas veganskt, gluten- och laktosfritt alternativ.
Alla funktionärer som stannar tills tävlingens slut förväntas hjälpa till att städa undan, desto
fler vi är som hjälps åt desto snabbare blir vi klara!
Ett stort tack till alla som ställer upp som funktionärer på Vinirs KM, utan er hade tävlingen
inte varit möjlig!

Domare
Våra domare för dagen är Karin Åkerström, Jonaz Frändén och huvuddomare Therese
Löwenberg.

Café
I cafét kommer vi sälja fika, dryck och enklare lunch. Betalning sker via swish till Vinir på 123
024 1398. Numret kommer även finnas på plats i cafét. Vid allergi, fråga cafépersonalen.
Om det blir lasagne över efter funktionärs lunchen kommer det även finnas att köpa.

Framridning
Framridningen kommer vara i den gamla paddocken framför den röda stugan samt på
gräsvägen bredvid hagarna.

Ingång till banan och collectingring
Ingången till banan och collectingring kommer att vara på kortsidan närmast stallet bredvid
sekretariatet/speakerbåset.

Finaler
Finaler kommer erbjudas i de klasser med flest startande samt i mån av tid. Prisutdelning
sker separat för ungdomar och vuxna. Finaler körs löpande efter varandra och har ingen
utsatt starttid, förutom första finalen. Det kommer inte att bli några B-finaler på grund av
tidsbrist.

Strykningar
Om du vill stryka dig anmäls det i sekretariatet senast 1 timme innan klassen eller
finalen startar. Vill du stryka dig innan tävlingsdagen görs det via mail till
anette@alstera.net Man får 80% av anmälningsavgiften tillbaka mot uppvisat läkar- eller
veterinärintyg.

Hagar
Alla hagar är uthyrda.

Övrigt
Toalett finns runt hörnet utanför stallet samt en bakom cafét. Vatten till hästarna finns på
angiven plats nära parkeringen.

mailto:anette@alstera.net


Vandringspriser
Fina vandringspriser finns i samtliga klasser (både till bästa ungdom och till
bästa vuxen) samt till dagens högsta uttagningspoäng. Du måste vara medlem i Vinir för att
kunna bli klubbmästare. Vi vill härmed tacka följande generösa som sponsrat oss med
priserna: Anna Kontio, Tölt on ice, Brekkigårdens Islandshästar, Åsens gård, Klevsviks
gård, Stall Dugatorp, Stall Lindfjäll, Raudhetta gård, Print by
Hallberg, Onsala Herrgård, Stall Sinntorp, Stall Dalhem, Gneisti Islandshästar
och Risa Islandshästar. Dessutom delar vi ut ett vandringspris från Skomakarns
till det ekipage som har högst uttagningspoäng under tävlingen (oavsett om det
är ungdom eller vuxen).

Startlistor och tidsschema
Startlistor samt tidsschema kommer finnas i appen LH kappi.
Enbart starttiden för ryttarmötet och första klassen T8 är fast, resterande tider kan komma
att ändras. Vi gör allt vi kan för att hålla tiderna så gott det går. Alla eventuella ändringar
kommer informeras om på plats. För att underlätta, se till att vara på plats i collectingring när
det är din tur, meddela i god tid innan eventuella strykningar och håll koll om din klass blir
försenad.

I de klasser som ungdomar och vuxna rider tillsammans pga få anmälningar kommer
prisutdelningen ske separat för vuxna och ungdomar, direkt efter avslutad klass. I appen LH
kappi kommer resultaten för ungdom och vuxen vara ihopslagna för dessa klasser.

Preliminärt tidsschema
Tidsschema finns i appen LH kappi och kommer uppdateras allt eftersom.

Tävlingsledare: Lina Gustavsson
Vid frågor nås jag på mail lina.gustavsson.kba@gmail.com eller telefon 0730-396820.

Varmt välkomna!
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