
Ryttarbrev 
Bifrost sommartävling 9-10 juni 2018 

 
 
 
Här följer lite information om tävlingen som kommer att hållas på Ofelaš anläggning i 
Puoltsa, Kiruna. Första start beräknas till kl 10.30 på lördag. Programblad med 
startlistor erhålls vid ankomst. 
 
Domare: Stina Hauschildt, Barbro Bäckström och Otto Bäckström 
 
Tävlingsledare: Kerstin Nilsson 
 
Hitta Hit: 25km från Kiruna efter Nikkaluoktavägen, tänk på att det är ny utfart på 
Nikkaluoktavägen från Kiruna. Sväng vänster vid skylt “Islandshästar”,  Var noga med 
att svänga in på just den vägen där skylten är. 
 
Incheckningen görs elektroniskt via sms till 0767693917 
Ta kort på:  
• Ryttarlicens  
• Första sidan av hästpasset  
• Vaccinationsintyg  
• Hästägarförsäkran (lämnas sedan in i brevlåda vid sekretariatet) 
(Obs att ni trots det måste ha med er alla handlingar för att kunna visa upp vid behov) 
 
Elektronisk incheckning kan göras från och med onsdag 6/6 12:00. 
Du skall vara incheckad senast lördag 9/6 08:00. 
  
Eftersom detta är en officiell tävling behöver alla ha ryttarlicens vilket innebär att man 
omfattas av SIFs försäkring vid eventuellt olycksfall. Som ryttare eller målsman ska 
man också vara påläst på tävlingsreglementet FIPO. 
 
Boxar/hagar: Ni som bokat boxar samt hagplats får information vid ankomst. Det finns 
möjlighet att släppa ut hästarna på ridbanan och i rundpaddocken efter tävlingen 
turvis. Boxarna ska inte tömmas på spån efter urmockning. 
 
Ovalbanan är öppen för träning tom fredag. Under tävlingen kommer det att finnas 
hästar i hagarna vid ovalbanan. 
 
Ryttarrepresentant utses vid ryttarmötet som är vid stallet kl 09.30 
 
 
Framridning: Sker på anvisad plats, se karta längst ner i detta brev. Ni kan även rida i 
skogen. 



Med hänsyn till grannar och bybor så titta på kartan var man kan rida och inte. 
Parkering på anvisad plats när du kommer. 
 
Strykningar : Alla strykningar görs skriftligen i sekretariatet senast 1 timme innan start 
av aktuell klass/gren. 
 
Klädsel: Enligt FIPOs regler vilket innebär att det inte är något krav på vita byxor och 
kavaj, men dock att kläderna är anpassade för ridning och så godkänd hjälm förstås. 
Hästens utrustning enligt FIPOs regler, känner du dig osäker på om din utrustning är 
godkänd – kolla det med domarna innan start.  
 
Servering: Hamburgare kommer att finnas till försäljning. Smörgåsar och annat gott 
finns att köpa i fiket som ligger vid ovalbanan, bland annat isländskt godis.  
 
Kom ihåg: 
• Hästägarförsäkran 
• Hästpass 
• Vaccinationsintyg  
• Ryttarlicens 
• Vattenhink  
• Hagmaterial 
• Sängkläder för er som bokat boende via oss 
 
Ryttarmiddag: Ryttarmiddagen hålls på lördag kl 19 i Puoltsa. Vi äter kallskuret med 
tillbehör och en smarrig efterrätt. Pris 150:-, 80:- för barn upp till 12år. Middagen 
betalas på plats. 
 
Anmälan senast 6/6 till Kristin Widmark Engebro på messenger eller sms 
0703915649. Kom ihåg att meddela om du har några allergier.  
 
 

Varmt välkomna till en härlig helg med våra kära 
islandshästar! Vi är mycket glada att ni kommer till 
vår tävling och tillsammans ska vi göra allt för att det 
ska bli en kul och spännande helg! 



Karta 


