
 

 
 

Sverigeponnyn 
 

Gothenburg Horse Show 3-7 april 2019 
 
Stort grattis till dig som kvalat till Sverigeponnyn! 
 
Här kommer information som kan vara bra för dig att veta. 
 
Anmälan 
Anmälan öppnar i TDB 2019-02-04 och ska ske senast 2019-03-24. 
 
Informationsmöte 
Välkommen på informationsmöte söndagen den 31 mars kl.16.00 i kafeterian på 
Billdals Ridklubb. OBS! Detta möte är obligatoriskt för samtliga tävlande. 
 
Adresser 
Uppstallning: 
Billdals Ridklubb 
Letsegårdsvägen 20 
427 40 Billdal 
 
Tävlingsplats: 
Scandinavium Arena 
Scandinavium, Valhallagatan 1 
412 51 Göteborg 
 
Uppstallning 
Uppstallning kommer att finnas tillgänglig på Billdals Ridklubb.  
Anmälan för uppstallning sker i TDB. 
 
Tänk på att resa mellan Billdals Ridklubb och Scandinavium tar ca 30 minuter! Varje 
ekipage ansvarar själv för att ta sig mellan uppstallning och tävlingsarena. 
 
Uppstallningen är i tältstallar och är utan kostnad. 
 
Glöm inte att mocka ut din box innan hemfärd.  
 
Ankomsttid 
Ni är välkomna till Billdals Ridklubb från lördag den 30 mars kl. 16.00.  
OBS! Informationsmöte kl. 16.00, med lättare fika. 
 
Tänk på att det är träning i Scandinavium söndag 31 mars kl. 18.30, vi 
rekommenderar därför att stalla upp i tid. 
 
 
 



 

 
 

Avresa 
Avresa meddelas till carina.olofsson@billdalsridklubb.com
  
Boende 
På egen bekostnad: 
För rumsbokning på Quality Hotel Panorama  
https://www.nordicchoicehotels.se/transformation/?hotelId=7792 
 
För rumsbokning på Clarion Collection Hotel Odin 
https://www.nordicchoicehotels.se/transformation/?hotelId=8089 
 
Det finns även en begränsad tillgång till privat logi, för mer information kontakta Carina Olofsson  
0708-73 63 10 alternativt carina.olofsson@billdalsridklubb.com 
 
För elplats på Billdals Ridklubb meddela i din anmälan i TDB 
 
Intervju 
De 10 ekipage som är vidare till final kommer att göra en kort filmad intervju som 
kommer att visas på jumbotronen inne i arenan innan varje ritt. 
Filmning/intervju kommer att ske torsdagen den 4 april på Scandinavium. 
 
Viktiga hålltider 
Träningstider Billdals Ridklubb 
2019-03-31 Söndag   
2019-04-01 Måndag  08.30-10.30 
2019-04-02 Tisdag  08.30-10.30 
2019-04-03 Onsdag  08.30-10.30 
2019-04-04 Torsdag  08.30-10.30 
2019-04-05 Fredag  10.30-12.30 
2019-04-06 Lördag  07.00-09.00 
 
Tänk på att mocka efter er! 
 
Träning Scandinavium 
2019-03-31 Söndag  18.30-20.30  
(Tidigast ankomsttid till Scandinavium kl.18.00. Glöm ej att ta med hästpass) 
 
Tävlingstider  
Semifinal 
Onsdag 3 april kl. 18:30 
Final 
Lördag 6 april ca kl. 13:00  
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Veterinärbesiktning 
Semifinal 
Veterinär kommer att vara på plats under träningen i Scandinavium på söndag kl. 
18.00-20.30. Glöm ej att ta med hästens pass med vaccinationsintyg till träningen. 
Detta ska visas innan ponnyn lastas ur.  
Final 
Veterinärbesiktning kommer att ske innan lördagens final på Scandinavium. 
 
Anmälnings- och startavgifter 
Inga avgifter. 
 
Vaccinering  
Enligt TR. Hästen skall vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. 
 
Försäkring/ansvar 
Organisatören, styrgruppen och alla personer som arbetar i organisationen tar under 
inga omständigheter något ansvar för materiell eller fysisk skada, olyckor eller 
sjukdom som kan drabba ägare, deltagare, hästar eller hästskötare inom eller utanför 
tävlingsområdet, före under eller efter tävlingen. 
Organisatören, styrgruppen och alla personer som arbetar i organisationen kan inte 
hållas ansvariga för skada på fordon, sadlar och övrig utrustning samt annan 
egendom samt ej heller för stöld eller förlust av desamma. Alla ägare och deltagare 
är personligen ansvariga för skador på tredje person som orsakats av dem själva, 
deras anställda eller deras hästar. Vi rekommenderar därför varmt att varje ryttare 
tecknar en ansvarsförsäkring som ger fullständigt skydd i samband med tävlingar 
såväl nationellt som internationellt. 
 
Ackreditering 
Semifinal 
Ryttare som rider semifinal erhåller 3 ackrediteringar till onsdag: 
Ryttaren 1 
Partner 2 
+ 5 biljetter till onsdagens föreställning
   
Ryttare som inte kvalar till final erhåller 3 biljetter för torsdag förmiddag – lördag förmiddag.  
 
Final 
Ryttare som rider final måste ackreditera om sig och erhåller 3 ackrediteringar till torsdag-lördag: 
Ryttaren 1 
Partner 2 
+ 5 biljetter till lördagsförmiddags föreställning 
 
 



 

 
 

 
Ytterligare information och frågor 
Anna Iversen 
iversen.k.anna@gmail.com 
0727-00 02 07 
 
För frågor om uppstallning och boende på Billdal 
Carina Olofsson 
carina.olofsson@billdalsridklubb.com 
0708-73 63 10 
 
 
Varmt välkommen till Gothenburg Horse Show 2019! 
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