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Deltagare - info om mat och boende
Välkommen till GRS nationella WorldRanking tävling 28 juni - 1 juli 2018
Tävlingen hålls på Stenholmen islandshästcenter, Gerstorp Tjärarp 3, Linköping.
Glädjande nog har väldigt många anmält sig till den sista nivå 1 tävlingen innan SM.
Dagarna innan arrangeras avelsbedömning ( 26-27 juni )

Grillvagn ( Hamburgare, korv & dricka ) vid ovalbana.
torsdag, fredag, lördag, söndag 10.00 -16.00
Kaffevagn ( kiosk, kaffe, godis, chips ) vid ovalbana.
onsdag 8.00 - 11.30 torsdag 10.00 - 18.00 fredag, lördag , söndag 8.00 - 17.00
Gårdshotellets restaurang ( matigare fika, glass och lunch buffet )
torsdag, fredag, lördag & söndag 10.00 - 18.00

Fester:
Torsdagskväll - Räkafton med trubadur vid Gårdshotellets Restaurang.
Pris: 200:-/person
Färska räkor, bröd såser sallad. Dricka köps separat i baren. Begränsat antal platser
Biljetter köpes via biljetter på www.icesale.se . ( på icesale under anmäl till / biljetter )
Fredagskväll - Grillkväll

med lokala råvaror vid Gårdshotellets Restaurang.

Pris: 200:-/person
Fläskkarre, olika sorter korv, sallader. Dricka köps separat i baren. Begränsat antal platser
Biljetter köpes via biljetter på www.icesale.se . ( på icesale under anmäl till / biljetter )

Lördagskväll - Ryttarfest med afrikanska och rytmiska inslag.
Stor ryttarfest i Ridhallen lördagkväll kl 20.00. Dukade långbord i ridhallen.
Pris: 350:-/person Här släpper vi loss med afrikanska inslag och takter.
En afton där vi erbjuder en buffé med massa goda ingredienser.
Resturang Matkultur ( med mycket gott renome ) är leverantör
Dricka köps separat i baren i ridhuset.

Boende:
Stenholmens gårdshotell
Eventuella restplatser på Stenholmens gårdshotell kan bokningsförfrågan skickas
per mail till bokning@stenholmen.se

Ryttarcamping
Gratis ( nästan - 5 kr ) camping på fältet intill gäststallarna.
Vill du ha elplats kostar det 500 kr för hela eventet.
Bägge delarna köps som biljett på www.icesale.se

Samarbete med nyöppnade the BOX hotell ( 12 km från Gerstorp )
Enkelrum 890 kr / natten. Dubbelrum 990 kr / natten
Bokningskod: Stenholmen
013-3900200 eller på q.thebox@choice.se
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