Ryttarmeddelande
Hjärtligt välkomna till Eketorp Eventing och Country Fair med kval till Swedish
Eventing Trophy 13 – 15 maj 2016.
Förtydligande: Box plats ingår ej i anmälningsavgiften för de Internationella klasserna.
Vänligen hör av er via mail om ni inte redan gjort det (se nedan) om ni behöver
boxplats. Uppstallning på tävlingsplatsen är inte obligatorisk.
Hoppning och Dressyr sker på Stensäters RF’s anläggning.
Terräng sker på Eketorp 4 km från Stensäters anläggning.
Dressyr:
Även H100 går på 20x40 bana.
Hoppning:
Samlad hoppning efter det att samtliga ekipage för dagen slutfört sin dressyr, gäller både
fredag och lördag. Samma startordning som i dressyren.
Terrängbanor öppna:
Internationella klasser torsdag kl 18:00 – optimaltid och banlängd anslås i samband med detta
Nationella klasser öppnar lördag kl 18:00 – optimaltid och banlängd anslås i samband med
detta
Internationella klasser:
Stor nummerlapp behöver ej bäras under dressyr och hoppmoment.
CIC1* och CIC2* kommer att ha omvänd startordning för lördagens terräng.
Nationella klasser:
Stor nummerlapp ska bäras under hela tävlingen
Bangång till häst för H90 och P80 är tillåten: Tid 08:30 – 09:15, skritta runt banan och rida
ner i och runt vattenhindret.
Uppstallade hästar:
Ridning enligt anslag vid uppstallningen samt sekretariaten på Stensäter och Eketorp
Startlistor, resultat, tidschema och banskisser kommer att publiceras på Equipe online:
http://online.equipe.com/sv/competitions/16255

Vi jobbar med starlistorna och preliminära tider kommer löpande så fort de är klara, sen
onsdag kväll alternativt torsdag förmiddag.
Du hittar även information om tävlingen, regler för Swedish Eventing Trophy, Country Fair
på Eketorp mm, på www.eketorpeventing

Sekretariat Stensäter RF’s anläggning
Telefon 0705 – 79 78 34
Mail: carina.eketorp2016@telia.com
Sekretariatet är beläget xxxxxxxxxxxxx
Öppettider:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

16:00 – 20:00
06:00 - 30 minuter efter sista start
08:00 – 30 minuter efter sista start
09:00 – 11:30

I sekretariatet erlägges eventuella oreglerade anmälningsavgifter, uppstallning, el samt ambulans &
veterinäravgift . Betala gärna med kort. Vaccinationsintyg/hästpass uppvisas/lämnas i sekretariatet
före start. Eventuella ändringar, avanmälningar meddelas via mail eller telefon (se ovan)

Sekretariat Eketorp
Telefon 0733-362647
Mail: carina.eketorp2016@telia.com
Sekretariatet är beläget inne på Staffan och Lisas gårdsplan i lastbil
Öppettider:
Lördag:
Söndag:

09:00 – 30 minuter efter sista start
08:30 – 30 minuter efter sista start

Veterinärbesiktning
Internationella klasser besiktigas av Jordbruksverkets veterinär Fredag, för tider se schema.
CCIP2* FEI besiktning enligt schema.
OBS ‼ CIC1* och CIC2* ID-kontroll av häst kommer att ske i samband med utridning från
hoppbanan.
P80, H90 och H100 besiktning före terrängprovet på söndag på Eketorp , se schema.
Veterinär/ambulansavgit för nationella klasser: 200 kronor/häst
Glöm ej hjälm när du besiktigar

För återbetalning av avgift ska veterinär/läkarintyg vara oss tillhanda senast 30 maj 2016.
Mailadress: carina.eketorp2016@telia.com . En administrationsavgift kommer att tas ut med 100
kr/häst.

Prisutdelning
För de nationella klasserna samt CIC1* och CIC2* kommer prisutdelning att ske efter avslutat
terrängprov uppe på utställningsområdet (avsuttet). P80 är all välkomna till prisutdelningen .
Prydlig klädsel.
CCIP2* sker prisutdelning på Stensäter RF’s anläggning efter avslutad hoppning. Samtliga till
prisutdelning, uppsuttet.

Premier
Betalas ut via TDB för nationella klasser. För utländska ryttare via konto som uppges i sekretariatet
innan hemfärd. Svenska ryttare i de internationella klasserna ska uppge TDB konto alternativt annat
konto.

Funktionärer
Tävlingsledare
Teknisk Delegat
Hovslagare
Sekretariat

Staffan Lidbeck 0703-744917
Christian Persson 0707-875078
Peter Glimberg 0733-668012
Carina Lauren Gålmark 0705-797834

Servering
Mat finns på båda tävlingsplatserna

VARMT VÄLKOMNA TILL EKETORP OCH STENSÄTER

Vägbeskrivning
Stensäter Ryttarförening
Dressyr/Hoppning/Uppstallning
Lättast hittar du till oss från E22
Ta avfart 25 mot Hurva/Löberöd.
Sväng vänster mot Löberöd och genast vänster igen mot Äspinge.
Efter ca 3 km sväng in på den stora grusparkeringen på höger sida. Framme!
Med GPS sök på "Löberöds säteri 11, Eslöv" eller använd koordinaterna:
WGS84: 55°47'0.1"N 13°27'48.8"E
WGS84 DDM: 55°47.001'N 13°27.814'E
WGS84 decimal (lat, lon): 55.783352, 13.463563
RT90 (nord, öst): 6186294, 1353093
SWEREF99 TM (nord, öst): 6183036, 403645

Eketorp
Terräng
Gudmuntorp 405
243 96 Höör
Med GPS använd koordinaterna:
WGS84 DDM: 55°48.770', E13°28.294'
WGS84 decimal (lat, lon): 55.81283, 13.47156
RT90: 6189557, 1353705
SWEREF99 TM: 6186305, 404219

