Gerstorps ryttarsällskap
Gerstorps säteri,
58599 Linköping, Sweden

0708-671450
grs.tavling@gmail.com
www.gerstorpryttarsallskap.se

onsdag 15 juni 2016.

Ryttarbrev version 4. ( Uppdateringar kommer följa )
Välkommen till GRS nationella WorldRanking tävling 16-19 juni 2016
Tävlingen hålls på Stenholmen islandshästcenter Gerstorps säteri Linköping.

Glädjande nog har väldigt många anmält sig till den sista nationella tävlingen innan SM.
Det är fullt med hela 200 deltagare.
Vi har ett tajt tidsschema ( bifogat ) så vänligen meddela alla strykningar i så god tid du kan.
Innan tävlingen: på mail till sekretariatschef Mats Adler

mats@vinir.se

Efter incheckning start onsdag 15.30 i strykningspärm vid sekretariat.

Tävlingsledare: Jonas Bring 070-744 07 02, jonas@jebkb.se
Organisationschef: Marcus Ljungqvist 0708-671450, marcusljungqvist@icloud.com
Domare:

Åsa William, Feif-domare, huvuddomare
Jacqline Wahlström, Feif-domare.
Hinrik Mar Jonsson, Feif-domare.
Valdimar Audsson, Feif-domare.
Lisa Olovsson, Feif-domare.
Julius Petursson, Gædingakeppni + sport Nationell
Anne Fornstedt, Feif-domare
Jenny Göransson, Feif-domare
Kristina Persson, Gædingakeppni
Nina Bergholtz, Gædingakeppni
Marcus Ljungqvist, lokalklubbsdomare
Emma Möller Ljungqvist, lokalklubbsdomare

Sekretariatschef: Mats Adler, 0709-566595, mats@vinir.se
Funktionärsansvarig :
Mats Gustafsson, 0722-113131 ordforande@gerstorpryttarsallskap.se
Speaker: Carro Wintzell och Mikaela Madsen.
Stallansvar: Zara Widh, 073-430 19 90
Johanna Asplund , 070-884 17 87
Per Johan Andersson 072-214 39 22. John Ljungqvist, 0708 - 371344
Veterinär:

Fredrik Backlund, Gårdsveterinärerna I Östergötland.
Johanna Eklund Evidensia Mantorp,

Preliminära startlistor finns på http://www.isresultat.se/4/startlistor/index.htm
Tiderna är preliminära så var uppmärksam på info på anslagstavlan
och på vad speaker meddelar i högtalarna.

Parkering: hästsläp skall parkeras på fältet till höger innan den nya passbanan.
bilar skall parkeras på fältet till vänster innan den nya passbanan
Var uppmärksam på de skyltar som finns och direktiv som funktionärer ger.
Parkera klok så alla får plats. Mocka och håll rent runt ditt hästsläp.

Stall incheckning sker vid infart stallområdet
Vid entren till parkeringen / stallområdet i ett stort hästsläp finns
Zara widh med medhjälpare. Vid stall incheckningen lämnas ryttarförsäkran.
Där lämnas också deposition för box ( 500 kr i en sedel ) eller via swish. Deposition återfås
efter tömd och kontrollerad box.
Eventuella lediga boxar finns att hyra för 1300 kr. Hagplats på gräs finns att köpa för 300 kr
Hösilage kommer att finnas att köpa vid alla stallar.
Kostnaden är 100 kr per häst för tävlingsdagarna
skall man ha häst som står kvar över avelsvisningen kostar det 200 kr.
Bokas och betalas vid stallincheckningen.
För dig som hyrt box: Märk boxen med namn och tel nr om något skulle hända.
I box hyra ingår en spånbal per box. Ytterligare spån går att köpa till - kontakta stallchef.

Håll snyggt i stallet & kring rasthagar och tänk på att det ska vara städat då ni lämnar tävlingen.
Har man med sig eget staket mtrl går det att bygga hagar inne i parkeringshagarna längs med
nya passbanan. Kostar 300 kr. Observera att om du skall lämna häst över natten där måste du
ha eget elaggregat och bo på plats. För hingstar gäller box.

Boxlista kommer på tävlingssajten www.gerstorpryttarsallskap.se

tidigast onsdagskväll.

Camping med elplats kostar 500 kr för helgen.
Då ingår också tillgång till omklädningsrum och duschar uppe på gårdshotellet från fredag
em och över helgen. Campingen betalas kontant eller swish vid stall incheckningen.
egen förlängningssladd bör man ta med.

Tävlingsincheckning sker i Ridhallen ( se kartskiss ) dessa tider:
Onsdag 16.00 - 21.00

Torsdag 06.45 - 09.30 samt 13.30 - 15.30
Fredag 06:45 - 09:30
Lördag i sekretariat efter anmälan/överenskommelse med Mats mats@vinir.se
Innan urlastning: Ryttarförsäkran.

Veterinärbesiktning i Ridhallen ( se kartskiss ) dessa tider:
Alla dagar 07.00 till 12.00. Ta med pass för vaccinationskontroll.
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Ryttarmöte: Gædingakeppni och sport I ridhallen torsdag 16 juni kl 07.45

ALLA ändringar / strykningar ska göras skriftligt.
Funktionärsmöte: innan ryttarmötet ridhallen kl 07.30 torsdag.
Veterinärbesiktning i ridhallen norrsidan ingång vid incheckningen:
tider enligt tidschema.
Veterinär är Fredrik Backlund. ( hästen visas i träns ).
Veterinärkostnad betald i samband med anmälan.

Framridning: På grusvägarna samt i ridhallen.
samt lilla ridhuset hela helgen.
Vänligen skritta över gårdsplanen framför stallet.

Poäng och startlistor: Vid anslagstavlan i ridhallen
Domarkommentarer: vid incheckningen
Banan är öppen för träning enligt anslag på anslagstavlan i ridhallen.
Mat och fika: Kafeboden vid ovalbanan har öppet alla dagar.
TRUCKEN foodtruck säljer mat och fika i utställningshagen vid banan
Trucken Foodtruck presenter här sin mat :
Vi är främst inspirerade av det mexikanska köket, men tycker ibland att det är kul med andra inslag. Till vardags har vi dock alltid vår paradrätt Chili på långkokt högrev.
Exempel på meny:
• Chili på långkokt högrev, serveras med nachochips, ostsås, gräddfil, majs, rödlök och toppas med jalapenos
• Pulled Beef, serveras i bröd med coleslaw och picklad rödlök. Nachochips med guacamole och gräddfilsdipp på sidan
• Kycklingwrap med pico de gallo och chilimajjo
• Vegetarisk Quesadilla med mozzarella, soltorkade tomater och ruccolasallad
• Tacos med biff eller kyckling, serveras med nachochips och guacamole och gräddfilsdipp
Och givetvis gör vi varianter på ovanstående för att passa alla

WC finns på baksidan av Gröna verkstadsbyggnaden.
Mobila TC finns på camping, vid banan samt vid gäststallarna.
Hjälp oss att hålla rent och snyggt vid tävlingsplatsen.

Gemensam grillbuffe och isländska nationaldagsfirande
Trucken Foodtruck arrangerar grilltuffe vis ovalbanan fredagskväll.
Pris: 150:-/person
Tre sorters kött: Nöt,Fläsk,kyckling
Potatisgratäng, Pastasallad
Grönsallad såser
Biljetter köpes via länk på GRS hemsida. Några få restbiljetter går att köpa.
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Ryttarfest
Stor ryttarfest i Scandic Frimurarhotellet i centrala Linköping lördagkväll kl 20.00.

·
·
·
•

Sallads buffé med olika sallader, bröd och smör
Grillad kycklingfilé med Olive crème samt klyftpotatis
Cheesecake exotiskt samt kaffe
Pris 380 kr

Biljetter köpes via länk på GRS hemsida. Några få restbiljetter går att köpa.

Boende
Husvagnsplats med El. Ca 20 platser bokas direkt per mail till john@stenholmen.se
0708-371344. Kostar 500 kr för fyra dagar. Betalas vid incheckningen.
Allt hotellboende på Gerstorp / stenholmen är fullbokat.
Incheckning, nycklar och betalning i receptionen i nya hotellbyggnaden.
Betalning i samband med ankomst. Vi tar betalkort. Utchecking från rummen kl 12.00 söndag.
Vi rekommenderar Scandic Linköping city och scandic frimurarhotellet för er som saknar hotellrum. Det går bra att boka via telefon 013-4955010 eller e-mail linkoping@scandichotels.com

Allmänna trivselregler på Stenholmen
Ingen rökning inomhus i vare sig stallar eller bostäder.
Hänvisad rökplats intill körbron på gårdsplanen.
Hundar skall hållas kopplade.

Säg gärna till om ni vill hjälpa till med något
- det behövs alltid en hjälpande hand!

Tack för att ni kommer och tävlar hos oss!
Frågor: Marcus: 070-8671450
Emma: 070-7671344, John: 0708-371344
Page 4

I sekretariatet: Mats, Lovisa,Tess,Josefin Ellinor och Filippa.

Med anledning tävlingen kommer infarten från Malmslätt vara stängd.
( allén spärrad med en stock - så det är ingen idé att försöka ens )
All trafik via Tift.

GPS adress : Gerstorp Tjärarp 3 Linköping

Bergsvägen är inte att rekommendera, då det påbörjas vägarbete där just denna vecka.

Från Stockholm / Linköping
Tag E4:an till Linköping. Kör av vid avfart Linköping Väster och kör v 34 mot centrum / Vimmerby.
Kör 500 m, tag avfart mot Malmslätt ( trafikplats Värö )
Vid stolpplikt sväng Vänster mot Skäggetorp. Kör 500 m.
Vänster mot Kaga Kyrka
Föj vägen, vid T-kors tag vänster, passera Kaga kyrka, passera under Motalavägen ( v.34 ) i en
viadukt och tag sedan direkt därefter vänster på första grusvägen.
Skyltat Stenholmen islandshästcenter.
Följ skyltning Gerstorp. Kör tills du kommer fram till de stora gula stallet och ridhuset.
Cirka 7 km från motorvägen. Parkering på fältet till höger och vänster innan du kommer fram till
gården.
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