Meddelande till voltigör
Varmt välkomna till Fortuna Voltigeförenings voltigetävling som
anordnas på Surahammars Ryttarförening den 17/9-2016.
Deltagande klubbar är: Salaortens Ryttarförening, Stockholm Voltige, Uppsala
Voltige, Falu Ridklubb och Hamre Ridklubb.
Domare under dagen kommer att vara Kim Nordin, Fanny Mossberg och Marit
Walloee.
Överdomare är Anna Andersson.
Cafeteria kommer att finnas där man kan handla både lättare förtäring som korv med
bröd och mos, lite gott fika samt frukostmackor.
Vi ber er respektera avspärrningar och anvisningar, de finns där för att upprätthålla
säkerheten på bästa sätt. Tänk även på att vara lugna och stilla på läktaren under
pågående tävlingsmoment. Ridhuset är 24x60m där vi förutom tävlingsvolten
kommer att ha en uppvärmningsvolt inomhus.
Första start kommer att vara kl. 10.00. Det kommer att finnas funktionärer på plats
från kl. 8.30. Om någon beräknar komma tidigare var vänlig meddela detta så att
någon kan möta upp er. Vaccinationsintyg visas innan urlastning om det ej skickats in
via mail. Parkeringsvakter kommer att finnas till hands och dirigera anländande bilar
och transporter.
Musik vill vi att den mailas in till fortunavoltigemusik@gmail.com senast torsdag 15/9
då musiken kommer att skötas via dator och vi vill hinna förbereda. Ha med USBsticka eller liknande i reserv.
För individuella gäller deposition på 50 kr för att hämta ut nummerlapp i cafét.
Alla klubbar måste ha betalat startavgiften innan start får ske. Skicka ett kvitto till
kassör Linda Nilsson lindanilsson77@hotmail.com eller lämna på plats till henne i
cafét. För ekonomifrågor, kontakta Linda Nilsson.
Denna tävling är helt nötfri, vänligen respektera detta.
Tävlingsplatsen är en rökfri anläggning, rökare hänvisas utanför tävlingsområdet.
Ridning och longering utomhus får endast ske på anvisade platser i paddocken.

Ingen hästdynga får lämnas på parkeringen, var vänlig och använd utställda grepar
och kärror. Var även noggranna vid uppstädning av hö och strö.
Vatten finns utanför stallet.

Prisutdelning
•

Beräknas ca. 14.30.

•

Klubbarna marscherar in i bokstavsordning.

•

Ingen hästparad.

Hoppas vi får en riktigt härlig dag tillsammans!

Frågor under dagen? Kontakta Päivi Thunman (tävlingsledare) på 070175 10 01.
Frågor innan? Kontakta Anna Andersson 073-6533864.

Vägbeskrivning till tävlingsplatsen
Från Västerås: Väg 66 mot Fagersta/Ludvika. Sväng vänster vid Surahammars
andra infart, dvs när du har golfbanan på höger sida. (Sväng alltså inte vid OKQ8!!!)
Kör en knapp kilometer och du har ridskolan på höger sida.
Från Fagersta: Väg 66 mot Västerås. Sväng höger mot Surahammar vid golfbanan
och kör en knapp kilometer och du har ridskolan på höger sida.
Från Köping: E 18 österut (mot Stockholm). Tag av vid "Ramnäs,/Hallstahammar
VC/Kolbäck V/Åsby-Skantzen" (Exit 125), sedan vänster väg 252 mot Ramnäs. Till
höger vid Surahammars kyrka, efter björkallén över tre små broar och i
fyrvägskorset (före järnvägen) till vänster (Ekängsvägen). Efter ett par hundra meter
till höger över järnvägen och du är framme. ALTERNATIVT Fortsätt E18 till Västerås
och följ sedan vägbeskrivningen därifrån.
Från Strömsholm (Eskilstuna): Väg 252 norrut mot Ramnäs. Till höger vid
Surahammars kyrka, efter björkallén över tre små broar och i fyrvägskorset (före
järnvägen) till vänster (Ekängsvägen). Efter ett par hundra meter till höger över
järnvägen och du är framme.
	
  

Hästnummer
1. Baron
2. Caramba
3. Cato
4. Crescendo
5. Easy Fly
6. Francois
8. Frasse
9. Kanon
10. Taizon
11. Zlatan

	
  

