Välkommen till DV Uniteds kvällstävling
Onsdagen den 9 juli på Klevsvik
i klasserna T8, T3, V5, V2 samt Tvågång
Tack för din anmälan till vår tävling. Jättekul att så många vill komma till oss och
tävla! Då vi fortfarande har folk på väntelistan så är det viktigt att du genast hör av
dig till ulrika@djarfur.se om du planerar att stryka dig!
Det finns färdiga hagar att hyra ut (mycket gräs men ingen ström), dessa bokas och
betalas direkt vid incheckningen(30 kr/hage).
Vi kommer att ha Café under hela eftermiddagen med kaffe, dricka,
hamburgare & korv med bröd, liksom givetvis massor av hembakt fikabröd.
Vi kommer också att sälja lotterier med finfina priser så glöm inte plånboken
hemma!
Då Stall Klevsvik är ett privatstall ber vi Er vänligen respektera att det är totalt
förbjudet att gå in i stallet eller in i hagarna till våra hästar. Detta för att minimera
smittorisker och skaderisker.
Alla eventuella medföljande hundar måste vara kopplade hela tiden. Givetvis städar
du efter din hund om den skulle göra något oförskämt på olämplig plats.
Stall Klevsvik är en rökfri anläggning vilket vi vänligen ber er att respektera, om
du har ett stort behov att röka så kontakta någon i cafét så blir du hänvisad till
en ”rökruta”!

Då detta är en inofficiell tävling så krävs varken ryttarlicens eller
uppvisande av hästpass MEN alla måste lämna hästägarförsäkran
och betala i incheckningen innan ni får lasta ut!!
Ta med jämna pengar för startavgift och eventuell hage !!!!
Incheckning 15.45-17.00 i stugan vid paddocken, kommer du senare
anmäler du dig i speakerbåset!!
Prel. tider uttagningar (prisutdelning efter varje klass)
16.30 T3
17.00 T8
17.50 Paus
18.00 V2
18.45 V5
19.45 Två-gång
20.30 Slut
Observera att alla dessa tider utom starttiderna för T3 är preliminära!
Våra tålmodiga domare under kvällen kommer att vara Karin Åkerström och Pernilla Helltén.

Vägbeskrivning:
Från Göteborg:
Kör E6/E20 söderut, kör av LINDOMEMOTET avfart nr.62, skyltat LINDOME
SPÅRHAGA
I första rondellen sväng höger och kör över motorvägen, i andra och tredje rondellen
kör rakt fram, mot LINDOME. Efter ca.1 km sväng höger i rondellen, mot
ANNEBERG. Kör 4 km och sväng därefter höger mot ÄLVSÅKER ANNEBERG.
Kör 1 km till skyltat 30, sväng höger in på Lerbergsvägen, mot HÖGLANDA
Kör hela Lerbergsvägen 1,8 km och sväng vänster mot KUNGSBACKA FJÄRÅS
Kör 300 m, sväng sedan vänster in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER
Avfallsanläggning. Kör 650 m (Stall Klevsvik är första gården på vänster sida)
Följ skyltar för Parkering, för er som varit där tidigare vill vi påpeka att infarten
för transportparkeringarna är flyttad. Infarten på gårdsplanen kommer att vara
stängd under hela tävlingen.
Från Varberg:
Kör E6/E20 norrut, kör av avfart nr.59, skyltat KUNGSBACKA ONSALA
Sväng höger mot KUNGSBACKA och kör rakt fram igenom ett antal rondeller (ca 2
km).
Vid stora rondellen vid ST1 sväng vänster mot CENTRUM, i nästa rondell kör rakt
fram mot HÄLLINGSJÖ.
Vid rödljuset sväng höger mot HÄLLINGSJÖ och kör 1,6 km.
Sväng höger mot HÄLLINGSJÖ Avfallsanläggning och kör 1,7 km.
Sväng vänster mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning Ridhus och kör 1,8 km (du ska
köra förbi Kungsbacka ridklubb).
Sväng höger in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning kör 650 m
(Stall Klevsvik är första gården på vänster sida)

Följ skyltar för Parkering, för er som varit där tidigare vill vi påpeka att
infarten för transportparkeringarna är där den brukar vara på
tävlingar. Infarten på gårdsplanen kommer att vara stängd under
hela tävlingen.
Om du kör vilse ring Ulrika på 0702-75 11 32.
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