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Välkommen till Islandshästens Dag 2018
söndagen den 25 mars i Helsingborgs Ridhus
Dagen erbjuder tävlingar och clinic, lotterier och marknad/utställare
och en trevlig dag med många upplevelser!
Lotteri med fina priser
Många härliga utställare
Mat finns att köpa på plats
Och framför allt - MÅNGA FINA EKIPAGE
Det är otroligt trevligt att det är så många som vill komma och rida, vara
funktionärer, sponsorer, utställare och vara publik. Med detta krävs en bra struktur
och organisation för att allt ska flyta. Med frivilliga krafter, mycket tankearbete och
många möten/mail så hoppas vi att allt detta är på plats på tävlingsdagen.
En ny IHD-organisation har slitit hårt med detta i år. För att bli bättre tas
feedback av alla slag gärna emot på IHD (info@islandshastensdag.se).
PROGRAMSTART är KLOCKAN 8:30
Entrén öppnar kl 8.00
Vuxen (barn under 7 år gratis) 50 kr
Familjebiljett (2st vuxna & 2st barn tom 15 år) 120 kr
VIP-biljetter hämtas vid Gandurs infobord
Program
08:30

11:00
11:10

15:00

Lättklass Barn
Lättklass Vuxen
Mellanklass Vuxen
Barnklass med ledare
Lättklass Barn
Invigning
Clinic med Caspar Hegardt
Glamourpass
Lunch inkl sladdpaus
Showpass
Lättklass Tonår
Lättklass Vuxen
Mellanklass Vuxen
Unghästklass

Uttagning
Uttagning
Uttagning
Final med
Final med

VIP-klass 4-gång

Uttagning

Heat 1 - 2
Heat 1 - 4
Heat 1 - 5
prisutdelning
prisutdelning

Final med prisutdelning
Final med prisutdelning
Final med prisutdelning
Semifinal, Final med prisutdelning
Semifinal, Final med prisutdelning
Uttagning Heat 1 - 2
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17:00

VIP-klass 5-gång
Sladdpaus

Uttagning

Oldies but Goldies
Elitklass Vuxen
Mellanklass Tonår
Unghäst
VIP-klass
Elitklass Tonår
Oldies but Goldies
Elitklass Vuxen

Uttagning Heat 1 - 2
Uttagning Heat 1 - 2
Final med prisutdelning
Semifinal, Final med prisutdelning
Final med prisutdelning
Final med prisutdelning
Final med prisutdelning
Semifinal, Final med prisutdelning
Domare

Vi har glädjen att presentera följande domare till ISLANDSHÄSTENS DAG 2018:
 Marcus Ljungqvist representerar Sverige. Marcus är både gæðingadomare och
nationell sportdomare samt ridlärare nivå 3.
 Line Kaae Hansen representerar Danmark. Line är gæðingadomare och har
dömt många tävlingar på nationell och internationell nivå.
 Sirpa Brumpton representerar Finland. Sirpa är gæðingadomare med många
års erfarenhet samt FEIF nivå 3 utbildad ridlärare.
Vägbeskrivning
Från Danmark via Helsingborg/Helsingör
Följ E4/E6 tills ni kommer ut på motorvägen E6. Kör av motorvägen vid
Helsingborg Ö. Sväng vänster. Efter ca 1 km ligger HFRK på vänster sida.
Från Danmark via Öresundsbron/Malmö
Följ E6 mot Helsingborg. Sväng av motorvägen vid Helsingborg Ö. Sväng vänster.
Efter ca 1 km ligger HFRk på vänster sida.
Från Göteborg
Sväng av motorvägen vid Helsingborg Ö. Sväng höger. Efter ca 1 km ligger HFRK på
vänster sida
Från Stockholm
Kör av mot Helsingborg S/Malmö (trafikplats Kropp). Efter 1 km kör av vid
Helsingborg Ö. Sväng höger. Efter ca 1 km ligger HFRK på vänster sida.
Adress
Depågatan 128
254 64 Helsingborg
Koordinater
WGS 84 (lat, lon): N 56° 3.846′, E 12° 45.918′
WGS 84 decimal (lat, lon): 56.06410, 12.76530
RT90: 6219238, 1310675
SWEREF99 TM: 6215465, 360871
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Parkering
Parkering för bil med släp sker bakom ridhusanläggningen, se bifogad karta. All
parkering sker på grusplanerna bakom ridhuset. Parkeringsvakt och skyltar kommer
att finnas som dirigerar Er rätt. Parkering för personbil görs på ridhusets parkering.
För dig som är besökare vill vi upplysa att parkering närmst ridhuset är begränsad,
men i närliggande industriområde finns parkering att hitta. SE UPP med skyltarna så
du inte blir drabbad av P-bot. Kom i god tid!
Ta gärna bussen till IHD! Linje 26 går från centrum till ridhuset på Depågatan.
Incheckning
Incheckningen på söndag är öppen mellan kl. 7.30 – 14.00 och på ridhusets
baksida. Det kommer att vara skyltat till incheckningen. Efter tiden ovan är det
incheckning vid Gandurs Infobord vid stora ingången. Incheckningen kan göras efter
att man parkerat. Vid incheckning får varje ekipage ett kuvert med sina
nummerlappar (Nytt för i år: Nummerlapparna fästes på stigbyglarna med
piprensare. Gummiband finns med i kuvertet som reserv), praktiska upplysningar,
program och inträdesband – ett till ryttaren och ett till en medhjälpare. Dessa band
ska bäras synliga under tävlingen för att underlätta för funktionärerna.
Ingen utlastning av häst får ske innan ryttarförsäkran är lämnad!
All incheckning för respektive klass måste vara gjord minst 30 min innan klassens
start. Vid incheckningen ska ryttarförsäkran, hästpass och godkänt vaccinationsintyg
uppvisas. Hjälm är ett krav. Ingen ryttarlicens behövs. Hästen behöver inte vara
svenskregistrerad.
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Det går bra att lämna IFYLLD ryttarförsäkran i postlådan vid incheckningen om det är
kö. Incheckningen kan sedan göras vid senare tillfälle då det är mindre kö.
Boxar
Tyvärr har vi inga boxar att erbjuda i år.
Hagar
Inga hagar finns att tillgå. Alla fasta hagar på området är privata och INGEN
ISLANDSHÄST får vistas där.
Egna hagar får lov att byggas bredvid ridstigen, upp mot Gandurs ovalbanor med
eget hagmaterial (kostnadsfritt). Uppstallning av häst i egen hage görs på eget
ansvar.
Framridning
Framridning kan göras på någon av ridslingorna utanför ridhusområdet. Det går även
bra att använda paddocken vid parkeringen samt paddocken som är vid insläppet, se
bifogad karta. I paddocken vid insläppet kommer alla hästar att passera som ska in
och tävla.
Ingen ridning i ridhuset är möjlig lördag kväll eller söndag morgon.
I hagarna på området går privata hästar, tänk på att rida förbi lugnt!
Collectingring- Heat / Final
Lilla ridhuset är delat i collectingring och framridning/uppsamling. Uppsamling för
nästkommande klass sker i framridning/uppsamling innan man slussas över till
collectingring. I collectingring vistas den klass som ska in i manegen för tävling eller
väntar på uttagning. I finalerna används collectingring medan klassen pågår, dvs.
vid uttagning av ekipage väntar alla i collectingring. Efter sista uttagningen i final,
plac 1-8 rider man direkt ut från stora ridhuset, se bifogad karta. I heaten rider alla
deltagarna en gång och utgång sker direkt ut från stora ridhuset, se bifogad karta.
Kommande klass samlas i framridning/uppsamling.
Allmän trivsel
I hela ridhusområdet finns skräptunnor uppställda. Var vänliga och använd dessa så
blir det mindre att städa. Alla hundar måste vara kopplade på hela ridhusområdet.
Gandur tar tacksamt emot all hjälp efter avslutad tävling med att hjälpa till att plocka
ihop alla prylar.
Tänk på att det ABSOLUT FÖRBJUDET att gå in i stallarna eller att låna
någon utrustning därifrån.
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Tidsprogram / Startlistor
Det är startlistor och tidsprogram som är uppsatt på tävlingsplatsen som gäller.
Kontrollera ev. strykningar där på tävlingsdagen. All kontakt ang. tävlingen sker via
mail anmalning@islandshastensdag.se eller telefon på tävlingsdagen Boel Gamst
0709 - 603 051. Strykningar görs via mail eller via telefon på tävlingsdagen.
Strykningar via Facebook eller Instagram gäller EJ.
Informationstavla med startlistor och program kommer att finnas uppsatta vid
incheckningen, framridningen och framridning/uppsamling.
Om det blir förseningar kommer speakern att meddela när klassen kommer att
starta. Ingen klass kommer att starta för utsatt tid.
Uppdaterade startlistor och tidsprogram kommer även att finnas på Isresulat.se.
Att tänka på som ryttare eller vårdnadshavare att man ska vara påläst på
tävlingsreglementet innan tävling. Vi följer FIPO utrustningsregler både för häst och
ryttare. Tillåten utrustningen på Islandshästtävlingar regleras av FIPO.
Sekretariatet kommer att finnas utanför speakern i ridhuset.
Finaler / Prisutdelning
Prisutdelning sker efter var final/klass samt direkt efter respektive passklass. Rosett
delas ut till alla deltagare i samband med att era NR-brickor lämnas in. Vi ser gärna
att placeringar 1-8 också lämnar in sina brickor även om de redan har fått sin rosett.
Har du nyligen blivit medlem i Gandur och detta inte står med på deltagarlistan så
meddela detta till medlem@gandur.se. Bästa Gandurian erhåller nämligen också pris.
Ekipage som har gått vidare till semifinal/final finns att läsa efter klassens sista heat
på Isresultat.se.
Prispengar utgår i VIP-klass och i Vuxenklass.
Funktionärer
Information till funktionärer skickas ut separat. Har du frågor går det bra att
kontakta Jeanette Wiberg, mobil 0708705221 eller
jeanettelandgren@hotmail.com
Vi vill även i år ge funktionärerna en extra gemenskap genom att vid dagens avslut
bjuda alla funktionärerna på mat & dryck tillsammans. Där lottar IHD eventet ut fina
priser till de närvarande funktionärerna som finns med på funktionärslistan och har
varit funktionärer minst en halvdag!
TÄVLINGSKLASSER
Barn med ledare: Barnet till häst leds fram av ledare på marken. Gärna utklädda.
Gångarterna skritt trav tölt är tillåtna
Firmakeppniklasserna: Lättklass barn, gärna utklädda. Det är tillåtet att rida i alla
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gångarter om detta sker kontrollerat.
I Unghäst-, Lätta-, Mellan-, och Elitklasser rider man valfri gångart och det är lov att
byta gångart under heatet. Det är MAX 10 ekipage/heat. Beroende på antal startade
i klassen tas totalt 8 ekipage ut till final eller 15 ekipage ut för semifinal. Från
semifinal går 8 ekipage vidare till final, placering 1-8.
Övriga klasser rids enligt följande:
Showpass: Ryttarna har två försök på sig. Rider flygande pass genom ridhuset (från
stora ingången till lilla ridhuset) 1&1 löpande på speakerns komando. Bedöms gör
passkvalité, hastighet samt läggning. Alla ekipagen rider får lov att rida ett test
försök först.
Glamourpass: Ryttarna har totalt ett varv på sig att visa två passläggningar på
ridhuset långsidor i en följd. Klassen rids 1&1 löpande. Ryttarna rider in via lilla
ridhuset, väljer varv direkt, och rider ner till motsatta kortsidan (under
speakertornet) och börjar. Ryttaren har ett varv att visa två långsidor pass i en följd,
(F1-program). Bedöms gör passkvalité, hastighet, läggning samt nersaktning.
Oldies but Goldies: Rider i heat om max 10 ekipage/heat och på speakerns
kommando ska valfritt tempo tölt och trav visas i båda varven. Beroende på antal
startade i klassen tas totalt 8 ekipage ut till final eller 15 ekipage ut för semifinal.
Från semifinal går 8 ekipage vidare till final, placering 1-8.
VIP-klass: Alla moment visas först i vänster varv, sedan höger och rids på
speakerns kommando. Poäng visas efter varje avslutat moment. Val av sida för
passläggning görs innan klassen startar.
4-gång: Kort tempo tölt, trav och ökat tempo tölt.
5-gång: Valfritt tempo tölt, trav och pass (2 läggningar/ryttare).
Final: Startar i vänster varv. Max 2min/varv. Valfritt tempo tölt.

Och med denna information vill vi åter igen hälsa alla
Varmt Välkomna till Gandurs Islandshästens Dag 2018!!
Hälsningar
Islandshästföreningen Gandur, IHD styrgrupp med funktionärer
Emilia Lif – Tävlingsledare, eventledare, info@islandshastensdag.se, 0734-032876.
Lizette Åkerblom - Mediaansvarig samt vice eventledare, lizette.akerblom@telia.com
070-8354 657
Marie-Louise Mutell – Kassör, marie-louise@vendia.se 076-8099 959
Lisa Johansson - Marknadsgata
Maria Hallberg Johansson - Sponsorer
Jeanette Wiberg - Funktionsansvarig - jeanettelandgren@hotmail.com, 0708-705 221
Boel Gamst – Sekretariat, anmalning@islandshastensdag.se, 0709-603 051

VÄLKOMNA TILL EN FARTFYLLD DAG MED ALLAS VÅR
VÄN ISLANDSHÄSTEN!
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Incheckning

Heat

