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Islandshästens Dag 2019 

Varmt välkomna till IHD2019 och Helsingborg söndagen 17 mars 2019 
En fullspäckad dag där vi alla träffas, umgås och har islandshästen i fokus. 
 
Vi önskar dig som tävlande, utställare, sponsor och publik hjärtligt välkommen! 
 

Entrén öppnar kl 07.30 
Vuxen (barn under 7 år gratis) 50 kr 

Familjebiljett (2st vuxna & 2st barn tom 15 år) 120 kr 
 

Parkering 
Parkering för bil med släp sker bakom ridhusanläggningen, se bifogad karta. All parkering 
sker på grusplanerna bakom ridhuset. Parkeringsvakt och skyltar kommer att finnas som 
dirigerar Er rätt. Parkering för personbil görs på ridhusets parkering. 
 
För dig som är besökare vill vi upplysa att parkering närmst ridhuset är begränsad, men i 
närliggande industriområde finns parkering att hitta. Se upp med skyltarna så du inte blir 
drabbad av P-bot. Kom i god tid! 
Ta gärna bussen till IHD! Linje 26 går från centrum till ridhuset på Depågatan. 
 

Incheckning 

Sker mellan kl 07.00 och 13.00 på ridhusets baksida (se karta längst ner). OBS! Har man inte 
checkat in före kl 13.00 får man inte lov att starta. Ryttarförsäkran ska vara ifylld och lämnas 
i en brevlåda innan hästen lastas av!! Ingen ryttarlicens behövs.  
 
Incheckning kan även ske innan tävlingsdagen och öppnar 11 mars. Bild på hästpassets 
framsida, vaccination samt ryttarens namn och klass skickas till: incheckihd@gmail.com 
 
På plats går man till incheckningen för att hämta ut sitt kuvert med sina nummerlappar, 
dessa fästet på stigbyglarna eller armarna. Gummiband finns med i reserv. I kuvertet finns 
2st inträdesband, ett till ryttaren och ett till en medhjälpare. Dessa band ska bäras synliga 
under tävlingen för att underlätta för funktionärerna. Alla startlistor, tidsprogram och 
resultatlistor kommer sättas upp ovanför lilla inomhus-volten (se karta längst ner). 
 

Boxar 
För de som har bokat boxar kommer namnskyltar finnas uppsatta på den box man är 
tilldelad. Boxarna är desinficerade och plomberade. Spån finns på plats och är inkluderat i 
boxpriset. Boxarna behöver inte tömmas helt efter avslutad dag men ska mockas efteråt. Är 
inte boxen mockad efter dagen debiteras man 500kr/box. 
 

Hagar 
Kan byggas på angiven plats med eget hagmaterial och under eget ansvar. Telefonnummer 
och namn ska sättas upp tydligt på hagen ifall vi behöver komma i kontakt med ansvarig. 
Alla fasta hagar på området är privata och absolut förbjudet att använda. 
 
HFRK 
Helsingborgs Ridhus,HFRK, är en stor anläggning och bedriver verksamhet dagligen. Det är 
ytterst viktigt att inte gå in i stallarna och/eller klappa hästarna som finns på området. Låt 
inte hästar nosa på varandra. Täcke och övrig utrustning lämnas i transporterna/hagarna och 
det är endast tävlingsklart ekipage in på framridningsbanan. Det finns många sjuka hästar i 
Sverige och smittor sprids snabbt mellan stall så var noga med att tvätta händerna ofta och 
hälsa inte på någon annans häst! Vi är tacksama över att få vara på HFRK så snälla, 
respektera reglerna. 
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Tävlingsklasser 
Maskerad med ledare: Ingen åldersbegränsning. Utklädda med ledare, alla ska bära hjälm. 
 

Showpass: Flygande pass genom ridhuset. Rids 1&1, två försök. Innan klassens start får 
ekipagen lov att rida igenom ridhuset en gång, ej i pass!! Passläggningarna bedöms på tid 
där den snabbast passläggning vinner. Domarna höjer grön flagg för godkänd pass och röd 
flagg för icke-godkänd pass. Placering 1-5. 
 
I övriga klasser rids firmakeppni, valfri gångart/gångarter med start i vänster varv och sedan 
byte till höger varv. 
Unghästklass: Hästar födda 2013 och 2014. Max 10 starter/heat i uttagning. Från uttagning 
går 8 ekipage vidare till final, placering 1-8. 
Lätt-, Mellan- & Elitklass: startar max 10 ekipage/heat. Totalt tas 15 ekipage ut till semifinal. 
Från semifinal går 8 ekipage vidare till final. Placering 1-8. 
 

Framridning 
Framridning kan göras på någon av ridslingorna utanför ridhusområdet. Det går även bra att 
använda paddocken vid parkeringen samt paddocken som är vid insläppet, se bifogad karta. 
I paddocken vid insläppet kommer alla hästar att passera som ska in och tävla. Ingen ridning 
i ridhuset är möjlig lördag kväll eller söndag morgon. 
I hagarna på området går privata hästar, tänk på att rida förbi lugnt!! 
 

Collectingring- Heat / Final 
Lilla ridhuset är delat i framridning/uppsamling och i collectingring. 
Uppsamling: för ekipage nästkommande heat/klass samlas först i framridning/uppsamling för 
att sedan slussas över till collectingring. 
Collectingring: vistas endast de ekipage som ska in i manegen för tävling. 
I finalerna används collectingring medan klassen pågår, dvs. efter semifinalen väntar alla 
ekipage i collectingring där 8 finalister tas ut som får göra upp placering 1-8. Efter uttagning 
och final rider man ut på mitten av det stora ridhusets långsida, se bifogad karta. 
Vill man inte rida sin final måste strykning ske minst 1 timme innan finalens start. 
 

Fotograf 
Emily Corcoran kommer vara på plats under hela dagen och hennes bilder kommer finnas till 
salu på hennes hemsida. 
https://www.emilycorcoranphotography.com/index 
 

Domare för dagen 
Matilda Jeppsson, Sverige 
Anna Funni Jonasson, Sverige 
Anna Dóra Markúsdottir & Jón Bjarni Þorvarðarson, Island 
 

Viktiga nummer 
Läkare: 0739-416000 
Sjuksköterska: 0768-711445 
Eventledare, Beda: 0708-815978 
Funktionärsansvarig, Jeanette: 0708-705221 
Marknad- & sponsoransvarig, Maria: 0736-854442 
Sekretariat, Malin: 0708-438419 
 
Frågor/strykningar hänvisas till: info@islandshastensdag.se  
OBS: Mail läses inte efter lördag, 16/3 kl 15.00. Ring/smsa istället.  
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TIDSPROGRAM 

 
08.00 Lättklass Senior uttagning 
 
08.30 Mellanklass Senior uttagning 
 
08.55 Mellanklass YoungRider semifinal + final + prisutdelning 
 
09.15 Lättklass Barn final + prisutdelning 
 
PAUS 
 
10.00 Unghästklass semifinal + final + prisutdelning  
 
10.40 Lättklass Junior semifinal + final + prisutdelning  
 
11.10 IHD maskerad + prisutdelning   
 
11.30 LUNCH 
 
12.30 Invigning 
 
12.40 Showpass + prisutdelning 
 
13.30 Mellanklass Senior semifinal + final + prisutdelning 
 
14.15 Lättklass Senior semifinal + final + prisutdelning 
 
PAUS 
 
15.15 Vinstlista lotteri sätts upp 
 
15.20 Mellanklass Junior semifinal + final + prisutdelning 
 
15.40 Elitklass Junior semifinal + final + prisutdelning 
 
16.10 Elitklass Senior semifinal + final + prisutdelning 
 
16.50 Oldies but Goldies semifinal + final + prisutdelning 
 
SLUT ca 17.30
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VARMT VÄLKOMMEN TILL ISLANDSHÄSTENS DAG 2019!  

         Egna hagar 

Boxar 

Boxar 

P 
P 

Framridning 
Permanenta hagar – ej lov 

att använda!! 

Incheckning 


