Ryttarmeddelande 26/3 2022
Alla är hjärtligt välkomna till Voltigetävling sydserien hos SVEA voltige. Här kommer lite info
inför tävlingen.
Lördagens tävling startar kl. 9.30. Vi startar ej före utsatt tid. Dagens domare: Monika
Eriksson, Carina Ingelsson och Anna Andersson. Överdomare är Gun Kristoffersson.
Adress: Flyinge gårdshus 811, 24793 Flyinge
Flyinge Gårdshus ligger i Flyingeby, alldeles intill avels- och hästsportcentret Flyinge, 15 km
öster om Lund. Anläggningskiss kommer separat.
Vägbeskrivning: E22 mellan Lund och Kristianstad, välj avfart Gårdstånga, följ skyltning mot
Flyinge – Sjöbo. I Flyinge samhälle ta till höger i den första och enda rondellen, skyltning
Hingstdepå – S Sandby. Kör över Kävlingeån, passera stuteriet, följ den långa raksträckan (ca
800 m) till skylt Flyingeby. I byn sväng höger på den första och enda grusvägen. Första
gården på höger hand (efter ca 200 m) är Flyinge Gårdshus.
Koordinater till gården: N 55° 44.465’, E 13° 20.804’
Betalning sker till SVEAs swish 1235782511, innan tävligens start. Dock senast fredag 18/3,
18:00.
Musik: glöm inte att skicka era mp3 filer till sveavoltige@gmail.com senast fredagen den
18:e mars. Låten ska vara döpt till klubb, klass, lagnamn samt ange om den avser inspring,
grund eller kür. Medtag backup på usb.
Armbindlar för individuella finns att hämta i kafeterian, utomhus. Om de ej returneras uttags
en avgift på 80kr. Hämtas i kaféet där det även finns startlistor m.m.
Kafeteria med lättare mat och dryck finns. OBS! Inget hårspray får sprayas i kaféet!
Omklädningar skall ej ske på toan. Det finns ett ställe avsett för detta i ridhuset.
Ridhuset Gå inte på läktaren/korridoren när tävlande är på hästen, gå ut och in under in/ut
springning. Påminn era voltigörer om detta. På uppvärmningsvolten vill vi inte ha för många
människor utav säkerhetsskäl. För voltigörernas säkerhet, använd inte blixt vid fotografering.
Tänk på att som deltagare kan du alltid hamna på någons bild även om du inte är tillfrågad.
Vaccinationsintyg häst: Samtliga hästars vaccinationsintyg ska finnas registrerade i TDB.
Ordinarie vaccinationsintyg måste medföras till tävling. 5% av startande hästar kontrolleras
av överdomare så att de överensstämmer med TDB.

Resultat anslås via Svea voltiges hemsida och på facebook. http://www.sveavoltige.se/
Uppvärmning utomhus, 2 volter samt ridning. Det finns bockar, mattor och uppvärmnings
volt i ridhuset. Innan ni använder dessa använd helst handspriten som finns i närheten.
Plocka upp efter era hästar på parkering, paddock och arena.
Sjukvårdsansvariga kommer att finnas i ridhuset och på uppvärmnings banan.
Kontakt vid frågor ring: tävlingsledare Ted 0708-640605 eller sekretariat Johanna 0709–
409634.
Lycka till allihop, så ses vi på lördag 26/3!

Hästlista:
1. Balou de Contess TN
2. Braveheart (SWB)
3. Cambiasso (SWB)
4. Engkildegårds Parko
5. Fabian
6. Feel Good
7. Havhöjs Bello Nero
8. Homarius A.C.
9. Jazz
10.Kentauer
11.Klipa
12.Lille Kasper
13.Lucky Lover
14.Luco Rae
15.Lyra Rae
16.Norrman
17.Quarterback Haerup
18.Such a Cool Guy (SWB)

