
   
 

   
 

DELTAGARMEDDELANDE 
 

VARMT VÄLKOMNA TILL  

 
 

Sommarens hästfest är äntligen här! De årliga rikstävlingarna har kommit att bli det stora, gyllene 
tillfället då alla medlemmar äntligen får träffas och samlas kring vårt absolut största intresse. 

 

✩ Kontaktuppgifter 
Tävlingsledare Morgan:   Sara Lönnberg 0720 77 98 06 och Pernilla Malmborg 0730 44 72 63 
Tävlingsledare Angloaraber:   Lena Gävert 0768 44 01 55  
Tävlingsledare Lipizzaner:  Sonja Lnenickova 0706 75 80 78  

Stallansvarig:    Emma Östensson 070 108 88 24 

 

✩ Adress 
Hallsta RK, Betongvägen 5, 734 32 Hallstahammar 
 
https://www.google.se/maps/place/Betongv%C3%A4gen+5,+734+32+Hallstahammar/@59.6026991,
16.2530376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e7d09a2773523:0x3bc900a59a6da2ac!8m2!3d5
9.6026991!4d16.2552263  

 
Betongvägen 5 för hästar som står uppstallade i nya stallet, camping samt dagliga besökare utan häst. 
Cementvägen 8 för hästar som står uppstallade i mobila uteboxar samt dagliga besökare med häst. 
 

✩ Ankomst 
Ankomst tidigast onsdag 24 juli kl. 16.00 
Innan urlastning ska du kontakta stallansvarig eller sekretariatet, för uppvisande av pass. 
 

I- och urlastning sker utanför stallarna. Där efter ska alla transporter parkeras på avsedd plats på den 
stora parkeringen. För dagsbesökare med häst i släpet, finns det ett fåtal antal plaster utanför de 
mobila uteboxarna.  
 
Vid ankomst håller du utkik efter Emma Östensson, se kontaktuppgifter ovan, som tar emot er och 
guidar er till rätt plats på onsdagen. På onsdagen finns inget café eller middagsservering tillgänglig på 
anläggningen, men gemensam grill kommer att tändas 18.30. Ta med egen mat att grilla med tillbehör 
eller åk en sväng till närmsta pizzeria. 
 

https://www.google.se/maps/place/Betongv%C3%A4gen+5,+734+32+Hallstahammar/@59.6026991,16.2530376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e7d09a2773523:0x3bc900a59a6da2ac!8m2!3d59.6026991!4d16.2552263
https://www.google.se/maps/place/Betongv%C3%A4gen+5,+734+32+Hallstahammar/@59.6026991,16.2530376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e7d09a2773523:0x3bc900a59a6da2ac!8m2!3d59.6026991!4d16.2552263
https://www.google.se/maps/place/Betongv%C3%A4gen+5,+734+32+Hallstahammar/@59.6026991,16.2530376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e7d09a2773523:0x3bc900a59a6da2ac!8m2!3d59.6026991!4d16.2552263


   
 

   
 

✩ Sekretariat 
I sekretariatet kommer du framförallt att träffa: 

Morgan: 

Ann-Marie Kossowski, mobil 070-517 65 42  
Margareta Sundman, mobil 070- 258 11 05 

Angloaraber: 

Lena Gävert 076-844 01 55  

Lipizzaner: 

Sonja Lnenickova 070-6758078   
Marianne Fastén 070-6473325 (för både SAAF/SLF i inre sekretariatet) 

Sekretariatets öppettider: 

Onsdag:  16.00-20.00 

Tors-Sön:  Sekretariatet Öppnar 30 minuter innan klassens första start. 
Stänger när dagens sista klass avslutats. 
Vid obemannat sekretariat, anslås kontaktuppgifter på dörren till sekretariatet. 

Alla resultat och eventuella ändringar i schema eller startlistor kommer att anslås vid sekretariatet. 

Tag med egen nummerlapp. 
 

✩ Tävlingarna 
Programmet kommer att läggas ut på vår hemsida www.ashrriks.com. Efteranmälan är möjlig i mån av 
tid/plats. I vissa klasser tas efteranmälningar emot endast vid strykningar med hänsyn till det tighta 
tidsschemat. 
 
Vi ber samtliga deltagare att vara noga med att passa tiderna, för att schemat ska gå ihop. Under 
tävlingsdagarna kommer mer än 260 starter att genomföras, över 70 hästar är anmälda. 

 

✩ Uppstallning 
Boxarna kommer vid ankomsten att vara rengjorda och plomberade. I boxarna finns 2 balar spån vid 
ankomst, 1 bal vid dags eller dygnsuppstallning. Extra spån kan köpa på plats och betalas i 
sekretariatet. Vid köp av spån kontakta stallansvarig.  
 
I de mobila uteboxarna är väggarna hela mellan boxarna. I det nya innestallet är det galler, så har du 
en hingst eller känslig häst rekommenderar vi att du tar med boxgardin, lakan eller dylikt för att 
skärma av mellan hästarna. 
 
Vi rekommenderar att du tar med egen grep eftersom det är oklart hur många grepar som finns på 
plats. I uteboxarna mockas boxarna ur med kärra som töms på anvisad plats, se anläggningsskiss. I det 
nya innestallet sker utmockningen via rullband, genom en lucka som öppnas inifrån varje enskild box. 
Detta rullband låter ganska högt när det är igång, och kommer därför endast vara igång vid några 
tillfällen per dag. Om du måste mocka när rullbandet är avstängt får du istället mocka i skottkärra. 
Mer information om detta på plats.  
 
Stallarna ska vara stängda mellan kl. 23.00-06.00. 

 
 
 

http://www.ashrriks.com/


   
 

   
 

Viktigt! 
Att ventilationen i innestallet ska fungera korrekt, vid varmare väder och grader behöver vi hålla ALLA 
fönster och dörrar stängda i möjligaste mån.  
 
Se översikt över uppstallning och boxar längst ner i dokumentet. 

✩ Vatten och utfodringar 
Gratis morgonfodring och kvällsfodring fasta tider 06.30 samt mellan 21-22.00, utav stallvärd (endast 

grovfoder). Obs! Vatten ombesörjs endast om hästen står helt utan. Fodringar under dagen sköter 

ägaren när det passar hästen i tidsschemat. Vid ankomst finns lappar märkta ”Morgon” och ”Kväll” 

redo att lägga på respektive foderpåse som du förbereder. Var vänlig att respektera detta för 

stallfridens skull. 

Vid köp av hösilage på plats väger du och skriver upp på en lista hur mycket du har tagit. Våg, lista och 
penna finns på plats vid hösilaget. Redovisas och betalas i sekretariatet innan avresa.  
 
Vattenkoppar finns i det nya stallet. Det finns dock inga vattenkoppar i de mobila uteboxarna så kom 
ihåg att ta med vattenhink. Planerar du att ha din häst i hage måste du ställa ut vattenhink under tiden 
din häst går där. Tänk på att minimera risken för eventuell smittspridning genom att inte låna eller 
låna ut vattenkärl till andra hästar. 
 
Kraftfoder får endast förvaras i slutna kärl eller i tillstängda utrymmen. 
 

✩ Hagar 
Hage nr 1-7 finns till förfogande för alla deltagande hästar. Bokning av hage sker på ett hagschema 

som är uppsatt vid sekretariatet. Vid bokning av hage gäller samarbete, hänsyn och omtanke för 

andra som också vill nyttja hagarna, och som deltagare förväntas ni kommunicera och lösa det på ett 

smidigt sätt. Vid eventuella problem eller oklarheter kontakta stallansvarig. Vid uppskrivning på listan 

ange häst, ditt namn och mobilnummer. Max tre timmar i taget inklusive urmockning. Det är ok att ha 

flera hästar i en hage samtidigt, under förutsättning att de känner varandra sedan tidigare. Det är 

också ok att ha sin häst i hage under natten – men då är det viktigt att du, eller någon annan utsedd 

som ansvarar för hästen, bor på campingen på anläggningen och finns nära till hands om något skulle 

hända. Vid utevistelse för häst, nattetid, ombesörjer ägaren/ansvarstagare för fodringar och vatten.  

 

Kom ihåg att hagen måste mockas ur efter varje häst, sköts inte detta kommer en straffavgift att 

behöva tas ut. 

Hage Nr 2. Kommer att vara reserverad hela lördagen för framskrittning för SAAF/SLF. 

✩ Daguppstallning eller förvaring av utrustning ✩ 

Vi har flera lediga mobila uteboxar till förfogande, och kan därför erbjuda daguppstallning till de 

hästar som inte ska övernatta till en kostnad av 300 kr inklusive en spånbal. Innan avresa ska boxen 

mockas ur helt. Ta kontakt med sekretariat eller stallansvarig. Vill du hyra en utebox för förvaring av 

utrustning kontakt sekretariat eller stallansvarig. 

✩ Avresa 
De mobila uteboxarna ska mockas ur helt innan avresa. I boxarna i nya stallet kan rent spån lämnas 
kvar. Innan avresa ska ni få ok av stallvärden som då prickar av er. En straffavgift om 500 kr kommer 
att tas ut för ostädad box etc.  
 



   
 

   
 

                                

✩ Parkering/lastning vid uteboxar (Cementvägen 8)  
Det kommer att vara mycket hästar som rör sig på den lilla parkeringen vid uteboxarna, därför 

kommer det i år inte vara tillåtet att parkera sin transport/bil/lastbil inom detta område (som i fjol).  

Snarast möjligt efter urlastning ska transport/bil/lastbil avlägsnas och parkeras på stora parkeringen. 

Detta för att minska risken för skador. Vi är tacksamma om detta efterlevs utan påminnelser. 

✩ Boende  
Plats för husbil, hästbil, husvagn eller tält på anvisad plats. Kylskåp, toaletter, omklädningsrum och 
duschar finns på området. Ni kommer att få information om var allt finns väl på plats.  

 

✩ Maten  
Torsdag kväll:  Grillen är tänd! Ta med dig eget att grilla samt tillbehör. Det kommer även finnas 

möjlighet att köpa grillbitar ifrån Näsuddens Familjelantbruk för grillning på plats. 
 
Fredag kväll: Unik kväll i Historiens anda. Tacobuffé. Kom som du är! 
Lördag kväll: Stor buffé och Fest. Den traditionella Riks-auktionen hålls även denna afton 

Du har väl anmält dig till middagarna? Om inte, så kan du maila till ashrriks@outlook.com eller höra i 
sekretariatet om det finns plats för flera. 

Frukost och lunch kommer att serveras i cafeterian från torsdag morgon.  
Frukost á 40:-/per person. Lunch 85:-/per person inkl kaffe. 

 

✩ Auktionen  
Kom ihåg att ta med något med hästanknytning till auktionen som hålls på lördagskvällen. Alla bidrag 
mottages tacksamt. Det kan vara vad som helst, gärna något som anknyter till en morgan, angloarab 
eller lipizzaner – fantasin sätter gränserna. Det är alltid spännande att se vad ni tar med er! Vi 
uppskattar om värdet på det ni skänker är minst 50 kronor.  

 

 

 

Näsuddens Familjelantbruk sponsrar med köttfärs till vår Tacobuffé på fredagen! Dessutom säljer vi 

grillbitar till alla som vill ha under torsdagskvällen. Vill du även tinga en köttlåda att ta med hem på 

söndagen? Kontakta Jörgen Dellenäng 070-641 85 23 eller Tina Wangenfors 076-392 04 44, eller 

haffa Anneli Sätter Wangenfors när hon springer förbi!  

mailto:hej@morganriks.se


   
 

   
 

Meddelande till deltagare den 27/7 för Lipizzaner och Angloarab 

Varmt välkomna till årets utställning och avelsvärdering av lipizzaner och angloaraber. Vi 

hoppas att det ska bli en rolig och givande dag för alla deltagare, domare och funktionärer 

och att vi får beundra våra raser.  

Nedan följer lite praktisk information.  

Sekretariat:  

Det kommer att finnas 2 sekretariat, dels det som tidigare nämnts ovan och dit du anmäler 

ankomst, blir anvisad box, betalar hö mm, dels ett resultatsekretariat i anslutning till ridhuset 

där bedömningen sker. I resultatsekretariatet får du dina protokoll då tävlingsdagen är slut 

eller då din häst genomfört sista momentet.  

Startlista:  

Startlistan är ungefärlig och förskjutningar kan komma att ske åt båda håll fram till att 

bedömningsdagen startar, därefter är det fasta starttider (vilket innebär att man får starta 

tidigare om programmet ligger före, men man måste inte) förutom eventuella förseningar 

som uppstår under dagen. Startlista publiceras och uppdateras löpande från den 20 juli på 

www.ashrriks.com  

Proposition: 

Det har varit några mindre förändringar i proposition, dock inget som påverkar deltagare vad 

gäller utrustning mm. Den proposition som gäller är den som presenteras under 

tävlingsdagen och som kan mailas ut på förfrågan och som finns uppdaterad på 

www.ashrriks.com. Senast daterade justerad proposition är daterad 2019-07-16. Om ni 

önskar propositionen via mail, vänligen maila Lena Gävert, på kaizcenn@hotmail.com  

Id-kontroll och mätning: 

Behöriga Id-kontrollanter på plats är Lena Gävert och Alicia Holmén (båda raserna) och 

registrator Lis Landeman (lipizzaner). Se till att din häst är ID-kontrollerad i tid. Plats för 

mätning anvisas löpande.  

För angloaraber: Mätning av mankhöjd och id-kontroll sker av alla hästar och föl. Om möjligt 

görs det för uppstallade hästar dagen före. Annars i anslutning till deltagandet senast 15 min 

före starttid eller på morgonen ca 07.45 - 08.30  

För lipizzaner: Endast hästar som är aktuella för avelsvärdering ska genomföra mätning av 

mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång samt samtidig id-kontroll. Övriga genomför 

endast id-kontroll mot pass. Om möjligt sker detta kvällen innan eller på morgonen ca 07.45 - 

08.30 eller senast 15 min före deltagande.  

Framridning/Framskrittning: 

På grund av det stora antalet anmälda hästar, strax över 70 stycken, vilket är mycket roligt, 

kommer vi att behöva justera kring framridning och framskrittning. Lördagen kommer att 

mailto:kaizcenn@hotmail.com


   
 

   
 

präglas av mängder av aktiviteter som måste pågå samtidigt, vilka kommer att ta alla banor i 

anspråk. Så framridning utomhus i annan gångart än skritt kommer inte vara möjligt. 

Framskrittning, uppsuttet eller ledandes, kommer att erbjudas i Hage 2 (se karta)  

För angloaraber spelar detta ingen roll eftersom hästarna ska visas ”ej framridna” för 

domaren i både hoppning och gångartsprov, de får dock vara framskrittade. Framridning för 

angloaraber sker framför domaren på instruktion av domaren.  

Däremot kan det vara av betydelse för lipizzaner och av detta skäl kommer valfri framridning 

under 5-10 min att erbjudas startande lipizzaner inne i ridhuset i anslutning till hopp- 

respektive ridbarhetsprov.  

Ingång till ridhuset: 

Ingången till ridhuset kommer att vara genom stora porten i anslutning till Hage 2.  

Boxar för lipizzaner och angloaraber: 

Alla lipizzaner och angloaraber som har bokat box kommer att vara uppstallade i uteboxarna. 

I närheten av uteboxarna finns ingången till ridhuset och även Hage 1. Stallansvarig (Lena 

Gävert) kommer att vara på plats från fredag em (tid ej klart), kan nås på telefonnummer 

0768-44 01 55.  

Boxarna kommer att vara uppmärkta. Är det något som inte fungerar men någon häst hjälps 

vi åt att lösa det. 

 

  



   
 

   
 

✩ Förhållningsregler – för allas trivsel och säkerhet ✩ 

 

Behandla och möt människor och djur med respekt och 

vänlighet. En smula hänsyn och lite omtanke betyder så 

mycket. 

✩ 

Under helgen är det många som ska samsas på samma yta, se 

dig för och rör dig försiktigt så du inte råkar skrämma någon 

häst och så att andra vet att du är i närheten. 

✩ 

Håll avstånd! Till andra hästar, djur, människor, barnvagnar 

samt redskap och utrustning. 

✩ 

Hjälp varandra genom att hålla ordning omkring dig. 

Du får inte ockupera stallgången med utrustning och prylar.  

Använd ditt sunda förnuft. 

✩ 

Se till att vara i tid till dina klasser. 

✩ 

Det är helt förbjudet att måla/spraya hovlack direkt på 

stallgolvet. Det måste ske utomhus eller med ordentligt skydd 

under hoven i form av exempelvis en tjock tidning/kartong. 

✩ 

Det är många barn som besöker Rikset – se till att det är lugnt 

i stall och på läktare, gå lugnt och håll normal samtalston. 

Föräldrar/målsmän ansvarar för sina barn! 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 


