
  
 
 
 

 
 

MEDDELANDE TILL RYTTARE OCH HÄSTÄGARE  
 
Varmt välkomna till Breeders Trophy hoppning 2019 

Sekretariat, anmälan med mera. 

• Sekretariatet ligger i Stora ridhuset, södra gången, mot Parken. Sekretariatet är avsett 
för tävlande och deras medhjälpare.  

• Alla avgifter ska var betalda i TDB före första start annars får hästen inte starta. 
• I anmälningsavgiften ingår veterinäravgift samt 3 deltagarband per häst. För deltagare 

med 5-åriga hopphästar kommer två biljetter per häst att finnas till sista omgången 
med testryttare. 

• Vaccinationsintyg enligt uttagna hästar.  
• Anmäld häst räknas som startanmäld. Ej avanmält ekipage kommer att debiteras 

anmälningsavgift plus straffavgift á 400 kr inklusive moms. Avanmälan tillämpas 
inför samtliga omgångar och ska ske senast 90 min före första start.  

• Ryttarbyte mellan klasserna/omgångarna är tillåtet men detta måste anmälas före 
klassens start.  

• Anmälningsavgift minus administrativ avgift (25 %) återbetalas mot uppvisande av 
veterinär-/läkarintyg. Intyget ska vara Swede Horse tillhanda senast måndagen den 14 
oktober. Återbetalning sker via TDB efter evenemanget. Boxavgift återbetalas inte. 

• Alla ston som deltar i Rikssto får en rosa rosett att bära under finalen. Rosetten hämtas 
ut i sekretariatet.  

• Öppettider: Onsdag den 2 oktober öppnar sekretariatet klockan 12.00. Övriga dagar är 
sekretariatet öppet 1 timme före start till ca 30 min efter sista start förutom söndag då 
vi stänger 1 timme efter sista klassens slut.  

• Tävlingssekretariat: showoffice@equipe.com eller 042–456 91 91 
• Hovslagare Anders Bengtsson, 070-395 12 82 finns på plats from onsdag.  

 

Premier för Breeders Trophy 2019 publiceras på Equipe och vår hemsida  
https://equestrian-weeks.swb.org/ 

Veterinärbesiktning och identitetskontroll  
Samtliga hästar i evenemanget skall genomgå identitetskontroll och besiktigas av veterinär 
före första start.  
Tider för besiktning:  
onsdag: 11.00-12.00 Täckta Banan, 12.00-20.00 Stora uppstallningsområdet 
torsdag: 07.00-21.00 (ej 09.00-10.00) Stora uppstallningsområdet, 09.00-10.00 Täckta banan 
fredag: 07.00-20.00 lördag 08.00-09.00  
Pauser: 09.30-10.00, 12.00–13.00, 15.00–15.30 
Veterinär Barbro Olsson 0703-34 20 85 och Ingrid Olsson 0703-34 20 95 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

Uppstallning  
Uppstallningsområdet bakom tvättstugan och på Täckta banan, uppdelning på Equipe. 

• Boxarna är tillgängliga fr.o.m. tisdag 1 oktober klockan 15.00  
• Box ska vara betald före tillträde.  
• I och med att häst ställs in i tilldelad box anses hästägaren eller dennes företrädare 

besiktigat och godkänt boxen. All uppstallning sker på egen risk.  
• Boxarna är vid ankomst grundspånade med 2 balar, därutöver finns spån att köpa vid 

uppstallningarna mot kontant betalning eller Swish 123 132 4771 pris 100 kr per bal 
(inkl. moms).  

• Ronderande bevakning i stallarna, kvälls- och nattetid. 
• Alla boxar ska mockas ut. Ej utmockad box debiteras med 1 000 kr inkl moms. 
• Frågor gällande uppstallning eller vid planerad ankomst efter 21.00 kontakta 

stallchef Annika 0708-50 39 00         

Framridning i Crafoordhallen  

Visning av bana (hästarna får vara inne en gång på tävlingsbanan innan start) 
Hopphästar Stora ridhuset: tisdag oktober 15.00-19.00 Stora ridhuset, onsdag 08.00-11.00, 
max 10 hästar åt gången 
Fälttävlanshästar Melonbanan: onsdag 14.00-18.00, torsdag 09.00-11.00, max 10 hästar åt 
gången. 
3-åriga hopphästar: visning av löshoppningsringen innan klassen startar 
 
Övrig ridning: på utebanorna och ridhus i mån av plats.  
Ridhus: Crafoordhallen och Wallenberghallen 
Kastanjegården (banan framför Chefsbostaden): alla dagar utom torsdag kl 11.00-16.00 och 
lördag 11.00-14.00 och efter 18.00. 
Melonbanan (mellan ridhusen och hingststallet): fredag eftermiddag, lördag (08.00-10.30 
samt 14.00-18.00) samt hela söndagen.  
 
När häst lämnar box/lastbil/släp ska den bära nummerlapp för identifikation! 

Hjälmtvång gäller för samtliga ryttare vid all ridning på området under hela tävlingen.  
All hantering av hingstar ska ske av person över 18 år och på förekommen anledning råder det 
även hjälmtvång vid hantering av hingstar på området. 

Trivsel 
Våra sponsorer bjuder på frukost hela veckan! 
Frukosten serveras i restaurangen varje dag mellan 07.00 och 09.00 och den är öppen för alla 
deltagare, dvs ryttare, hästägare och uppfödare. 



  
 
 
 

 

 

Goodiebags till hästskötare sponsrad av Friska Leder, Agria, Krafft och Hööks! 
Vid uthämtning av band till ackreditering i sekretariatet hämtar man även ut goodiebag till sin 
hästskötare. En goodiebag på 1-3 hästar, två goodiebags på 4 eller fler hästar  

Servering och försäljningsmontrar  
Mässområde med restaurang finns i Lilla ridhuset och i gångarna i Stora ridhuset. 

SWBs Elitauktion hålls lördag kväll den 5 oktober i Stora ridhuset. För årets fina kollektion 
se swbelitfol.se  
 
 
Swedish Warmblood Trophy, Gothenburg Horse Show 2020 
Kvalregler för Swedish Warmblood Trophy 2020 

Hästar till salu 
Hästar anmälda till salu kommer att vara märkta med en rosett på schabraket.  
Rosetten hämtar ni i sekretariatet. 

Boende 
Se vår hemsida, https://equestrian-weeks.swb.org/besokare/ 
 
Säkerhet 
Vi värnar om allas säkerhet. Ett stort antal unga hästar är i rörelse under tävlingsveckan. 
Var vänlig, följ våra skyltar och flödesschemat över tävlingsområdet. Akutsjukvårdare 
kommer att finnas på plats under pågående tävling.  
 
Toaletter och duschar  
Toaletter och duschar finns i anslutning till parkering och uppstallning.  
 
Parkering 
PRO Flyinge och parkeringsavgiften går direkt till deras ideella verksamhet. 
 
Varmt välkomna till Flyinge och årets Breeders Trophy! 
 
 


