
 

Ryttarbrev Jórs Istölt 2023! 

Välkomna till Jórs istölt 26/2-23 i Veddiges ishall! 

Domare för dagen är: 

• Jennie Filipsson Eriksson 

• Elin Vidberg 

• Karin Åkerström 

Incheckning: 

All incheckning sker på sms till 0734281805, skicka bild på 

framsidan av hästens pass och vaccination. Incheckningen sker på 

lördag (25/2). Ryttarförsäkran lämnas in hos parkeringsvakten vid 

vägen. Ingen ryttarlicens krävs.  

Information till ryttare under dagen: 

- Inget ryttarmöte kommer hållas på tävlingsplatsen, frågor skickas till 

tävlingsledaren via 0763070406. 

- Resultat och startlistor ligger i appen LH kappi och kommer 

uppdateras under tävlingsdagen. 

- Tänk på att ta med eget vatten till hästarna då det inte finns att fylla 

på vid ishallen.  

- Caféet kommer erbjuda lättare fika samt lunch som hålls av 

ungdomarna i Jórs ungdomssektion till deras Lag-SM satsning. Caféet 

ligger i den varmare delen av läktaren, en trappa upp.  

- Det krävs fyra broddar eller två broddar och issöm för att kunna 

delta i tävlingen.  



- Mellan 09:00-09:50 kommer det finnas möjlighet att gå på isen och 

testa banan. 

- Pågrund av säkerhetsskäl är åldersgränsen för tävlingen 15 år.  

- Fina priser utlovas.  

- Tänk på att mocka efter dig på hela området. Det finns skottkärror 

utställda på flera platser.  

- Publik är tillåten under tävlingsdagen med ett inträde på 20 kr. Alla 

under 15 år går in gratis.  

- Publikens ingång är på ishallens kortsida. Alltså får publik INTE gå 

igenom collectingring.  

- Toalett finns inne i ishallen.   

 

Parkering:  

Parkering för transporter sker på grusplanen, alltså vid 

uppvärmningen. Parkering för publik och funktionärer sker på 

ishallens parkeringsplats. Se karta. FÖLJ 

PARKERINGSVAKTERNAS ANVISNINGAR!!! 

Hage:  

Det finns ingen möjlighet att hyra eller bygga hagar.  



Uppvärmning:  

Sker på anvisad plats på grusplan. Uppvärmningen ligger en liten bit 

bort från ishallen så tänk därför på att hålla koll på din starttid och i 

LH Kappi. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT RIDA PÅ 

ALLA GRÄSYTOR!  

Collectingring: 

Sker utanför ingången till ishallen.   

Alla klasser: 

Sker på speakens kommando. 

Finaler:  

A finaler kommer att ske i alla klasser. B finaler endast i grenar med 

minst 15 startande. Vinnaren i B final erbjuds en plats om att rida A 

final. Strykningar från finaler ska ske direkt efter avslutad klass, detta 

görs direkt till sekretariatet.  

Prisutdelning:  

Prisutdelning sker efter finalerna. Separat prisutdelning för ungdomar 

1-3.  

Strykningar: 

Detta skickas till 0763070406 fram till fredag. Om du känner dig 

osäker kring din klass.  

Fotograf: 

Är Fredrik Jonsving. Tack för detta! 

Hitta hit: 

Kapmansvägen 12, 432 66, Veddige. 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

TACK TILL ALLA SPONSORER TILL TÄVLINGEN: 

Tollans häst och foder 



På bettet 

Denni design 

Vidlilab 

Nammi 

Katharina Halovanic 

Unnarholt 

Hööks Varberg 

Hilly snow 

Dalhems tölt & pass 

Fritsla blomsteraffär 

Swedol 

Kinna Garn 

ÓR islandshästar 

Nathalie Nilsson 

Navåsens islandshästcenter 

Växtboden 

 

 

 

 


