
 

 

 

 

 

RYTTARMEDDELANDE 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL LINKÖPING HORSE SHOWS  

SOMMARMEETING VECKA 1 27-29 JULI 

DETTA ÄR ETT MILJÖSMART SPORTEVENT 

SEKRETARIAT   Sekretariatet öppnar en timme innan första start och stänger 

30 minuter efter sista start och är beläget i nedre våningen av 

domartornet vid tävlingsbanan.  

Telefon till sekretariatet under tävlingarna: 0721-83 13 42 

Övriga frågor innan tävlingen: 

sekretariat@linkopinghorseshow.com  

Alla ändringar och efteranmälningar sker via TDB, klassen 

stängs 30 minuter innan klassens start.   

 Anläggningsskiss och vägbeskrivning finns på 

http://www.linkopinghorseshow.com/ under tävlande.  

VACCINATION  Medtag vaccinationsintyg, stickprov kommer att ske. Se i 

Equipe vilka som är uttagna för vaccinationskontroll. 

Kontroll sker i sekretariatet. 

BANOR   Tävlingen hålls utomhus underlag fibersand  

70x70 m.  

Framhoppning i ett varv utomhus, fibersand  

28x60 m. Skritt på spåret, trav samt galopp innanför. 

Framridning i ridhus, fibersand, 23x60 m. 

Framridningen är alltid öppen för alla tävlande. 

Under torsdagen är framridning/hoppningen öppen  

kl. 16-21.  

SERVERING  P2 Restaurang och Catering finns på plats för att servera allt 

från frukost, fika till god och vällagad mat. Serveringen 

öppnar kl 08.00 och håller öppet till tävlingarnas slut. 

Fullständiga rättigheter.  
 

mailto:sekretariat@linkopinghorseshow.com
http://www.linkopinghorseshow.com/


 

 

  

PRISUTDELNING:   Prisutdelning sker till häst för de sex främsta placerade. 

Övriga placerade hämtar rosett i sekretariatet.  

STALLKONTOR:  Är beläget vid uppstallningarna, följ skyltarna.  

Har du anmält el-plats, kom till Stallkontoret så hjälper vi dig. 

Kvitto för boxplats, elplats osv hämtas på Stallkontoret. 

Betalning på stallkontoret via kort eller swish.  

 Frågor innan tävling ang. uppstallning: 

uppstallning@linkopinghorseshow.com  

Under tävlingen Tindra: 0708-86 74 53 

UPPSTALLNING:  Uppstallning i SuxBox mobila boxar. Anmäl ankomst på

 stallkontoret. Vänligen håll god ordning i stallarna för allas 

trevnad. Boxen ska tömmas helt innan ni åker hem.  

Uppstallning sker på egen risk.  

Ankomst torsdag mellan kl. 16-22.  

Övriga tävlingsdagar kl. 06-22. 

Vid frågor: uppstallning@linkopinghorseshow.com  

VET. BESIKTNING: Alla hästar som startar 120 eller högre klass ska 

veterinärbesiktas innan start. Vet. avgiften ska anmälas i TDB 

och betalas innan.  

Sker utanför kliniken.  

Öppettider: 

Fredag: kl. 15-17 

Lördag: från kl. 12 

Söndag: från kl. 10-12 + 13-16 

Vänligen respektera veterinärens tider.  

HOVSLAGARE:  Hovslagare från Träffs Hovslageri & Hästhälsa EB kommer att 

ha jour och smedjan är belägen bredvid kliniken.   

SÄKERHET:  Vänligen följ skyltar och hänvisningar under hela 

evenemanget. Hundar hålls kopplade på hela området, 

vänligen plocka upp efter din hund.  

Parkering sker på hänvisad plats.  

RESULTAT: Onlineresultat via Equipe Online. Resultaten redovisas i 

realtid på storbildsskärm vid tävlingsbanan.  

 Tävlingarna kommer att sändas i Sveriges största 

WebTVkanal Equisport! 
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Eftersom det råder stora problem med torka i hela landet vill vi uppmana  

att vi är sparsamma med vattnet. Vi använder oss av vatten från en  

grävd sjö till bevattning osv.   

Vi vill även be om extra försiktighet när man fimpar cigaretter i torr mark. 

Enligt nya GDPR-lagen krävs ditt godkännande för fotografering i 

Equipe. När du har godkänt kan bilderna komma att användas i 

samband med Linköping Horse Show. Ryttare som inte vill ge sitt 

medgivande, kom till sekretariatet och säg till. 

Länk till SvRF: http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/IT-

nyheter/2018/04-06/GDPRforidrottsforeningar/  

 

Linköping Horse Show och Norsholm Ryttarförening tar inget ansvar  

för ridning utanför området. 

 

 

VI ÖNSKAR ALLA VARMT VÄLKMNA TILL 

LINKÖPING HORSE SHOW OCH ÖNSKAR ER 

ETT STORT LYCKA TILL! 
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