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Deltagarmeddelande 
Morganhästföreningen hälsar dig hjärtligt välkommen till Morgan Riks 2022 på Axevalla travbana. 

Axevalla Travbana ligger utmed riksväg 49 mellan Skara (ca 10km) och Skövde (ca 15km), bara ett 
stenkast ifrån Skara Sommarland och Köpstaden. 

Sekretariat 
Sekretariatet är öppet: 
Onsdag: 15.00  till 19:00. 
Torsdag – söndag: 08.00 till tävlingarnas slut. 
 
Pass och dylikt skall uppvisas vid anmälan i sekretariatet innan hästen lastas av. 
Vid ankomst då sekretariatet inte är öppet kontaktas stallansvarig Emma Östensson, 0701 088 824. 
Tag med egen nummerlapp till häst och vagn. 
Alla resultat och ändringar kommer att anslås vid sekretariatet. 
   
Kontaktuppgifter  
Tävlingsledare: Ann-Sofie Lidmer, 0768 277 845 
Stallansvarig: Emma Östensson, 0701 088 824 
Stugansvarig: Ann-Sofie Lidmer, 0768 277 845 
Matansvarig: Veronica Johansson, 0739 951 907 
Säkerhetsansvarig: Gunnar Lidmer, 0707 277 845 
Sekretariatet: Ann-Marie Kossovski, 0705 176 542 
  Mikaela Söderberg, 0739 392 001 
 
Uppstallning    
Se till att det finns namn och mobilnumret på boxen. 1 bal spån ingår, extra bal kan köpas och betalas 
i sekretariatet. Hö/ensilage finns att köpa på plats och betalas i sekretariatet. Spån och hö/ensilage 
hämtas ut på morgon resp. kväll på anvisat ställe. Uppstallning sker på egen risk. 

Stallarna är stängda mellan kl. 22.00-06.00. Vi ber er också att läsa igenom stallreglerna. 
Transporter och bilar parkeras på parkeringsplatsen vid Axevallas huvudingång. 
 
Vatten och utfodringar 
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. Kraftfoder får endast förvaras i slutna kärl eller i 
tillstängda utrymmen.  

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. 
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Boende 
Camping. Alla fordon måste parkeras så att de kan köras/bogseras ut och med minst 5 meters 
avstånd med tanke på brandsäkerhet. Elanvändning med förnuft för att undvika överbelastning. Inga 
hästar får uppehålla sig på campingen! 

Stugor. Medtag sänglinne. Kylskåp, madrass, täcke och kudde finns i stugorna.  

Avresa 
Boxen skall tömmas helt efter tävlingen och stugorna städas. Innan avresa ska ni få ok av stug-
/stallvärden som då prickar av er. En straffavgift om 500 kr kommer att tas ut för ostädad box/stuga 
och faktureras anmälaren. 

Servering  
Torsdag kväll: Grillen är tänd! Ta med dig eget att grilla samt tillbehör.  
Fredag kväll: Tacobuffé. Den traditionella Riks-auktionen hålls även denna afton. 
Lördag kväll: Gemensam cateringmiddag med mingel och eventuella överraskningar. 
Du har väl anmält dig till middagarna? Om inte, så kan du mejla till matansvarig Veronica Johansson, 
beronica_johansson@hotmail.com eller höra i cafeterian om det finns plats för flera. 
Lunch och fika finns att köpa i manegen från ca. 11.00. 
 
Auktion  
Glöm inte att ta med dig saker till auktionen. Allt som har med häst att göra är välkommet och även 
mycket långsökta förklaringar accepteras. Lämna dina saker i sekretariatet. 

Säkerhet 
Inga hästar på travbanan eller camping. Ingen ridning utanför stallarna, led hästen till framridningen. 
Inga bilar eller transporter utanför stallarna, de skall stå på parkeringen, se anläggningsskiss. Visa 
hänsyn till travhästarna och läs säkerhetsreglerna. 

Övrigt 
Kontrollera gärna dina mail och FB under veckan då vi kanske behöver meddela ifall det blir några 
små eller stora förändringar. 

För att underlätta för er tävlande så har de som ingår i organisationskommittén en röd keps med 
texten ”Funktionär” på sig. Förhoppningsvis kan de svara på det mesta som rör tävlingen och det som 
är runt om. 

Vid ankomst så kör in genom den automatiska grinden 1. Håll till höger och kör längs körhallen och 
parkera i närheten av rampen in i körhallen. Anmälan ligger innanför dörren vid rampen.  
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