
 
 

Gotlands Ridklubbar hälsar er hjärtligt välkomna till Bunge Hästcentrum, 
Fårösund, för att delta i årets Svenska Mästerskap 15 – 19/8 2007.  

 
RESAN OCH BOENDET 

1. Informationsblad om att resa med häst på båt är bifogad 
2. Vägbeskrivning och områdeskarta är bifogade 
3. Installningen på området kan ske tidigast tisdag 14/8, vi ansvarar f o m 15/8 kl 14:00.  
4. Vaccinationsintyg visas vid ankomst. Incheckning sker mellan kl 14:00 – 18:30 den 15/8. 
5. Ackrediteringsbrickor får ni vid incheckningen för enbet till 3 personer, parekipage till 4 personer 

och fyrspann till 6 personer. Övriga kan köpa meetingbiljett 200 kr för alla dagar eller dagbiljetter 
60 kr/dag se www.bungehastcentrum.org  

6.  Stallbyggnaderna med permanenta boxar finns på inhägnat område och där finns även vattentank, 
sjukbox, gödselcontainer samt spån. Det kommer att finnas möjlighet att ställa vagnar på inhägnat, 
låst (nattetid) område. Stallarna kommer att vara släckta mellan 22 30 – 06 00, vi rekommenderar 
alla att fodra 06 00 så det slipper bli oroligt i stallarna. 

7. Camping: Anmäl om ni önskar campingplats snarast, har ni önskemål om ex vis sällskap så 
meddela det, på 0498-272083 alt ekebys@home.se senast 10/8, då vi kommer att planera 
campingområdet med fasta platser enligt brandskyddsförordningen. Kostnad 350:-/fordon inkl el, 
200 kr utan el. El och toaletter finns tillgängligt från 15/8 kl 12:00.  

8. För er som campar saknas duschmöjligheter på området men finns en bit bort vid Kustparken. Se 
anslag vid sekretariatet. 

9. Boende: Vi har ännu ett par rum att hyra ut på tävlingsplatsen boka via Ewa Weijmar på mail 
evaweijmar@hotmail.com eller 073-6677551. 1000 kr inkl frukost ons. – sö. 250 kr per extra natt. 
Servering finns på området från torsdag förmiddag. 

10. Uthyrning av cyklar görs av Jannes Cykel, Fårösund: tel 0498-22 16 83. 
11. Vi ber er hjälpa oss hålla snyggt o rent, det kommer finnas en container där ni kan slänga ert 

skräp. 
 

FESTLIGHETER OCH MAT 
12. Vi erbjuder er att beställa mat som vi äter i matsalen på tävlingsområdet; frukost 30 kr, lunch 50 kr 

och middag 70 kr. Vi har även servering på tävlingsområdet under tävlingstid där det kommer att 
gå att köpa lättare lunch, kaffe, korv, hamburgare etc.  
Vi erbjuder er också att köpa ett matpaket där ingår invigningsfest, kuskfest och middagsbuffé 
söndag kväll, för enbetsekipage gäller detta erbjudande för 2 personer 430 kr, för par ekipage gäller 
erbjudandet för 3 personer 630 kr och för fyrspannsekipagen gäller erbjudandet för 5 pers för 1050 
kr. Om man har med sig fler personer så se nedan för priser. 
ONSDAG: Invigning i vårt festtält på tävlingsbanan 18 30, 75 kr för matbiljett. 
TORSDAG: bjuder vi ungdomskuskarna och deras groomar (1 groom var) på en utflykt till Mix 
Ranch i Stenkyrka, där ni får spela fotbollsgolf, bada och äta hamburgare. Buss avgår från 
infosekretariatet kl 9:30, bussen går tillbaka 14:00. Övriga ungdomar som vill följa med får det mot 
en kostnad av 100 kr och finns det vuxna som vill ha en rolig dag kostar det 200 kr. Anmäl er 
snarast, dock senast 10/8. ALLA som vill med ber vi anmäla sig, även de vi bjuder, så vi vet hur 
många ni blir, vi fyller bussen så först till kvarn gäller på övriga platser. 
FREDAG: pubafton med pizzabuffé för 100 kr i matsalen k 19 00. 
LÖRDAG: kuskfest i vårt festtält kostnad 175 kr kl 19:30. Vi garanterar en rolig kväll tillsammans 
med oss ”galna gotlänningar”! OBS! Ingen alkoholförsäljning! 
SÖNDAG: erbjuds ni som är kvar att äta en middagsbuffé tillsammans för 70 kr kl 18:00. 

 
KUSKMEDDELANDE 

2007-08-05 

  



Vi sänder med en blankett där ni kan fylla i vad ni önskar beställa/deltaga i, gör det snarast, dock 
senast 10/8. (Ni som redan skickat in e-blanketten behöver inte göra det en gång till.) 
OBS! Ni som har anmält er till kuskfesten på anmälningsblanketten gör inte det på den här också, 
tack. Antingen svarar ni genom att skicka tillbaka hela blanketten per post till Sia Uddin  
Bro Annex 907 621 73 Visby eller via mail hastcentrum@tele2.se  
Läs mer om våra erbjudanden på www.bungehastcentrum.org   

 
TÄVLINGEN 

13. Tävlingsledare: Marie Ågren 070-6157481 och Tobias Mattsson 070-8699149 
14. Överdomare: Gun Hagring 
15. Klasser: 

            1 SM fyrspann häst                                    6 Enbet Ponny 
            2 SM par häst                                             9 Enbet Kallblod   
            3 SM enbet häst                                        12 USM Ponny    
            5 SM Par ponny 

       OBS!!! Det är endast två kallblodsekipage anmälda, men vi har fått tillåtelse att köra Er som klass.  
       Premien halveras dock, så det blir 2500 kr till vinnaren. 
16. Blankett för speakerinfo bifogad, lämnas i sekretariatet vid incheckning. 
17. ID-brickor (som kusk har med själv!) och träns ska bäras av häst från 15/8 kl 14:00 till meetingets 

slut, så fort den lämnar boxen. 
18. Startanmälan (blankett bifogad) sker i sekretariatet senast 60 min före resp klass startar, för par och 

fyrspann görs detta inför varje delmoment i sekretariatet. 
19. Deponiavgifter: ekipageskylt 20:-, och box 100:-/st, betalas vid incheckningen. Avgifterna 

återbetalas vid inlämnande av ekipageskyltar i sekretariatet samt av stallchefen godkänt städad box. 
20. Spannkontroll sker före start i dressyr (för ungdomar obligatoriskt!) som en enskild 

uppvisningstävling, om någon i SM klasserna inte önskar deltaga meddela det i sekretariatet vid 
incheckningen.  

21. Dressyren körs på gräs: USM kör svenskt dressyrprogram Msv nr 3. Enbet kör FEI no 7, par och 
fyrspann kör FEI no 8. 
Klasserna 2,3 och 5 kör dressyr på torsdag, klasserna 1,6, 9 och 12 kör på fredagen.  
Domare USM: Jill Isebark, Gun Hagring och Monika Netzler 
Domare SM: Klaus Peppersack (Ty), Gun Hagring (S), Ulf G:son Hammargren (S), Monika 
Netzler (S) och Jill Isebark (S). Framkörning på gräs.  

22. Maraton: enl. TR V. 3 sträckor. För USM se separata bestämmelser.  
Antal hinder: USM 6 st, SM 8 st. Vattenhinder förekommer. Banbyggare: Hans Fransson  
Domare: Klaus Peppersack (Ty),Ulf G:son Hammargren (S) och Monika Netzler (S)  

23. Maratonvisning onsdag 15/8 kl 16:00, endast en visning. Samling vid infosekretariatet vid Stallet. 
24. Puls/andning: i stallarna på morgonen 18/8 mellan kl 7-9. 
25. Veterinärbesiktning lördag 18/8 mellan kl 8-10 på plattan utanför info sekretariatet, för er som 

bokat stall en bit bort kommer både veterinär och pulsare att komma till det stallet. 
Veterinärbesiktning söndag 19/8 mellan 06:30- 08:30. Veterinäravgift 250 kr för första hästen 
övriga 150 kr. 

26. Precision körs på gräs: Bed A:1a, USM kör vagnsbredd + 25 cm, SM vagnsbredd + 20 cm, 
fyrspann vagnsbredd + 30 cm. Banbyggare : Hans Fransson 
Domare: Klaus Peppersack (Ty), Ulf G:son Hammargren och Monika Netzler (S) 
Ingen prisutdelning av precisionen på banan, utan ni får hämta det i sekretariatet, för att spara tid. 

27. Sekretariatet håller öppet kl 14:00-18:30 på onsdagen. Övriga tider enligt anslag. 
28. Priser: Penningpriser i samtliga klasser utom i USM där det är hederspriser. 

Prisutdelning för dressyr och maraton på kuskfesten. 
Specialpriser 
Piskmakaren Rolf Larsson till bästa parkusk. 
Vandringspriser: Yxklintens vandringspris till ekipage med lägsta straffpoäng. 

           Gutestopet till bästa Ungdom.  
 

SM prisutdelning sker till häst efter tävlingens slut ca kl 13:00 
Prispengar skickas ut inom 14 dagar efter tävlingen, vänligen uppge mottagarkonto/giro i Info sekretariatet. 

 
Vi ser fram mot ett trevligt SM på rosornas ö! 

VÄLKOMNA! 


