
Ryttarmeddelandet inför årets SMA samt finaler i Sveland Western Cup! 

Torsdagen är ni välkomna från kl 13. Ridhuset är öppet för ridning från torsdag kl 15 till fredag kl 11. 

TÄVLINGSSTART Fredag 12:00 Lördag och Söndag kl 09:00 

Står det ingen vid grinden kommer ni till sekretariatet och visar vaccinationsintyg innan ni lastar ur 

eran häst. Är sekretariatet stängt ring mig på 0703465406 så hjälper jag dig. (Cilla) 

I ert startkuvert finns det en utskrift över klasser ni är anmälda i, ett ryttarband om du är finalist i 

någon av Sveland Western Cup klassera. Det bandet ger dig möjlighet att äta frukost samt fika i 

Svelands tält under hela tävlingen, tältet är placerat vid framridningsbanan i ridhuset.  

För er som har box kommer det finnas en lapp med stall och boxnr. Det kommer sitta boxlappar på 

respektive box. 

Hästägarförsäkran som ligger i kuvertet skall fyllas i och lämnas i sekretariatet i samband med 

startanmälan. 

Bandet ger dig även en plats på middagen på lördags kvällen. Tid för middagen kommer läggas ut på 

fredag efter kl 19 då vi kan räkna på en ca tid utifrån antalet starter i klasserna under lördagen. 

Ni kan ändra /lägga till fritt i klasserna fram till kl 19 dagen innan. Startlistor för nästkommande dag 

skrivs ut och sätts upp samt läggas upp på wras sida på facebook efter kl 19.  

Sekretariatet är öppet, Tor från kl 13,  Fre från kl 09 Lör, Sön från kl 07 

Tävlingsveterinär finns på plats för besiktning under lördag och söndag. Samtliga hästar som vistas 

inne på tävlingsarenan ska besiktigas lördag samt söndag. Följande besiktningstider erbjuds men kan 

justeras under meetinget om så krävs:  

Lördag 07.00 – 08.00 Söndag 07.00 – 08.00 

På wras sida på facebook kommer bedömningarna från klasserna läggas ut, ev info om tävlingen 

samt en del bilder under helgen.  

Mönstren kommer ut på Onsdag och läggs då i tävlingsprogrammet.  

Ni som ska rida Sveland Western Cup finaler! Era finalmönster läggs ut klockan 08 på 

tävlingsdagen.  

Nummerlappar har de flesta av er vunnit på deltävlingarna ni varit på. Har ni inte egna 

nummerlappar finns det nummerlappar att köpa i sekretariatet för 20kr. 

TNT BBQ kommer ha frukost, lunch, middag varje dag samt gott fika till försäljning.  

Vi ses snart!  

Mvh Projektgruppen SMA/SWC 

 


