Säkerhets- och ordningsregler vid Morganriks 2022
Vid årets Morganriks så har vi fått möjligheten att vara på Axvalla travbanas fina anläggning. För att allt
skall fungera så bra och säkert som möjligt så har vi tagit fram dessa regler som gäller inom Axevalla
travbanas hela område. De bygger i huvudsak på Axevallas säkerhetsrutiner kompletterat med sådant
som är viktigt i samband med vårt arrangemang. Dessa regler gäller utöver vad som står i vårt
Tävlingsreglemente. Skulle det finnas motsättningar mellan dessa texter så gäller den strängare.












Ridning eller körning på travbanorna är inte tillåtet.
Ridning på stallplan är inte tillåtet (häst skall ledas).
Skydda golvet vid målning av hovar.
Grusväg utmed campingen skall användas till och från körhall och hästarna skall ledas.
Hästar får inte uppehålla sig på campingområdet.
Parkera bilar, husvagnar, husbilar etc. med tanke på brandrisk och framkomlighet för
utryckningsfordon. Minst 5 meter emellan fordon.
Transporter och personbilar skall parkeras på parkeringsplatsen utanför grindarna (inte vid
stallarna).
Rengöring av hästtransporter på parkeringen skall läggas i utställd container/skopa.
Hundar skall hållas kopplade.
Stugor skall vara städade och kontrollerade vid avfärd.
Visa hänsyn till travfolket som finns på plats, vi är gäster på deras anläggning.

 Att ha ett trevligt Morganriks är tillåtet!

Stall regler/-Information
 Morgon- och kvällsfodring utförs av utsedda personer.
Se därför till att ställa iordning och att det är tydligt märkt vad var häst ska
ha till morgon- och kvällsfodring.
Morgonfodring och kvällsfodring fasta tider 06.30 samt mellan 21-22.00,
utav stallvärd (endast grovfoder).
 Stallarna är stängda mellan 22:00 – 06:00.
 För allas trivsel, håll ordning och reda i stallgången, sopa efter er!
För er som har box plats i stall 20 så finns det i början av stallet 3 rum där ni
kan ha utrustning.
 Mockningsredskap finns utanför stallarna, dock inte mycket.
 Vi har tyvärr inte tillgång till några hagar men ni får promenera era hästar så
mycket ni vill.
 Biljett för köp av spån och hösilage görs vid sekretariatet. Uthämtning sker
morgon respektive kväll mot biljett.
 Vid avfärd ska boxen tömmas helt och kontrolleras av stallansvarig innan
avresa.

Stallansvarig: Emma Östensson, 0701 088 824

