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Årets SM-bana ligger på Dalatravet Romme i Borlänge.
När ni anländer till området skall ni i vanlig ordning checka in, visa vaccinationsintyg, hästpass, samt
lämna ryttarförsäkran i ryttarservice innan urlastning får ske.
Incheckning sker i Ryttarservice, som ligger inne på stallområdet, vid restaurangen TravInn.
Kör in genom grindarna vid stallbacken och kör förbi stallarna så ligger incheckningen och
restaurangen på vänster sida.

Tävlingsområdet öppnar för incheckning måndag 9/7 kl 15.00- 21.00
Tisdag 10/7 ha ryttarservice öppet mellan kl 08.30 till 21.00. Incheckning senare sker de tider
ryttarservice har öppet (normalt från 1 tim före tävlingens start varje dag). From onsdag 11/7 flyttar
ryttarservice ner till banan. I Ryttarservice kan du stryka dig och få hjälp med diverse
tävlingsrelaterade frågor
Biljetter till SM:s ryttarfest köper du på indTA eller i ryttarservice senast måndag 9/7.
Biljett till ryttarfesten kostar 300:- för er över 13 år, 0-13 år 150:-

Ryttarmöte
Ryttarmöten kommer att hållas vid två tillfällen, tisdagen den 10 juli kl 10.30 i Travinn restaurangen
på stallbacken och 19:00 på torget på marknadsgatan nere vid banan.
Då väljer vi ryttarrepresentant och informerar om SM2018.

Strykningar
Strykningar före tävlingens start görs till Sonja Elg, s.elg@telia.com. Strykningar efter måndag 9/7 kl
15.00 lämnas skriftligt till Ryttarservice senast en timme före aktuell start, men vi ser gärna att de
meddelas så snart som möjligt. Eventuella strykningar inför finaler skall ske senast en timme innan Bfinalen i aktuell gren. Därefter godtas endast strykningar av veterinära eller medicinska skäl.

Vaccinationsregler
Observera att ryttarförsäkran ovillkorligen skall lämnas innan avlastning av häst sker!
Hästpass, ryttarlicens och vaccinationsintyg i original ska uppvisas vid incheckning.
OBS! Hela vaccinationskedjan måste kunna styrkas.
SM 2018 är en Worldranking tävling, vilket innebär att det är internationella vaccinationsregler som
gäller. I det internationella reglementet har alla ryttare nedanstående två kriterier att bevaka:
Obruten vaccinationskedja för internationella reglementet innebär att det efter en internationell
grundvaccination (spruta 1 <21-92 dgr> spruta 2 <max 7 månader> spruta 3) skall göras en
revaccination årligen men det får ALDRIG gå mer än 365 dagar mellan efterföljande sprutor. Då anses
vaccinationskedjan bruten och man får börja om med en ny grund.
Tävlingsklar: är man efter (spruta 1 <21-92 dgr> spruta 2) och därefter får senaste sprutan INTE vara
äldre än 6 mån + 21 dgr för att få tävla. Ska man tävla måste båda kriterierna vara uppfyllda. Har ni
frågor eller känner er osäkra får ni gärna kontakta tävlingsledare Lena Andersson 0735-341334.

Veterinärbesiktning
Deltagande häst skall veterinärbesiktigas varje tävlingsdag före start. Hästen ska vid besiktningen
vara ren och visas i träns. Tänk på att du måste vara klar med din besiktning senast en timme innan
din beräknade starttid. (Om inte, kommer du automatiskt att strykas).
Veterinäravgiften ingår i anmälningsavgiften.
Observera att det inte är tillåtet att transportera hästen efter veterinärbesiktning.
Självklart kan du som ryttare själv välja tidpunkt för veterinärbesiktning så länge din valda tid
håller sig inom nedanstående tidsramar:
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10:00 – 14:00
07:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
07:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
07:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
07:30 – 11:30 , 13:00 – 15:00
07:30 – 12:00

Boende, ryttarcamping, hästbussar, parkering av trailers mm
För boende besök gärna www.visitdalarna.se eller boka plats på ryttarcampingen.
Ryttarcamping för de tävlande ligger i anslutning till stallområdet, där finns ca 70 platser med el
(först till kvarn…).
Toaletter och duschar finns på stallområdet i källaren under ryttarservice.
Kostnad för camping 1.000:- meetingpris och bokas på indTA.
Hästtrailers ställs upp på angiven plats i anslutning till stallområdet. Parkering av bilar skall ske på
angivna platser vid stallområdet. Följ stallpersonalens anvisningar för att underlätta parkering och
framkomlighet. Ingen spontan parkering vid stallarna är tillåten.

Stallar och hagar
Uppstallning kommer att ske på tävlingsområdet i fasta och mobila boxar.
Stallområdet är stängt för publik – endast ryttare, hästskötare och funktionärer med speciella
armband äger tillträde. Viss bevakning kommer att ske dygnet runt. En spånbal/ box ingår i priset,
fler finns att köpa till en kostnad av 100:-/bal. Försäljning av spån sker i ryttarservice där ni får ett
kvitto som uppvisas vid uthämtning av spån. Utlämning av spån kommer att ske på angiven plats på
stallområdet två gånger/dag, kl 10.00 och kl 16.00.
Alla ryttare ska ange telefonnummer på boxen, om nödsituation skulle uppstå.
OBS! Urmockning av hela boxen skall göras vid tävlingens slut. De som missköter detta debiteras
500:- i efterhand genom SIF.
Inga hagar finns att tillgå.
Dock finns det stora gräsytor att beta sin häst på vid framridningen

Cafeteria och restaurang
Cafeteria och restauranger finns på området:
Frukost tisdag-söndag 8-11 i TravInn restaurang.
Lunch och middag alla dagar på Charlies borta vid ToTo-hallen från kl 11.00 och fram till
tävlingsdagens slut (fullständiga rättigheter).
Cafétält nere vid banan som serverar smörgåsar, kaffe, dryck och korv m. bröd
Fredag kväll: Middagsbuffé på Charlies (behöver ej förbokas), pubafton med trubadur.
Lördag kväll: 20.00 Ryttarfest med sommarbuffé och dans till livebandet The Matchmen. Biljetter
köpes på indTA eller ryttarservice senast måndag 9/7. Välkomna!

Entrébiljetter
En entrebiljett för ryttare och en för medföljande hästskötare ingår. Biljetten, i form av armband,
delas ut vid incheckningen. Då får även hästskötaren sitt armband som ger tillträde till stallområdet.
Ryttare anmäler namn på sin hästskötare vid incheckningen. Ryttare ska också bära sitt armband för
att få tillträde till stallområdet. Ryttare ansvarar för sina hästskötare.
Extra hästskötarbiljett finns att köpa i ryttarservice för 500:-

Hundar
Inga lösa hundar får finnas på Romme Travbana (gäller hela området).
Strikt koppeltvång råder och det är inte tillåtet att lämna hund i bil.

Press
Inför och under SM arbetar en grupp aktivt för att få ut så mycket information om de Svenska
Mästerskapen och islandshästen i media som möjligt. Därför kan det hända att någon av dem
kommer att ta kontakt med dig för medverkan i press, radio eller TV. Du kan givetvis tacka nej, men
de blir glada och kommer att finnas med dig vid varje intervju och hjälpa dig på alla sätt om du väljer
att ställa upp.
De kommer att skicka ut pressreleaser efter varje A-final till guldmedaljörernas media runt om i
landet, där han eller hon bor. Du som tar en guldmedalj kan kanske därför bli kontaktad av media när
du kommer hem.

Ryttar- och hästpresentation
För att underlätta för media och för att kunna lämna intressant information, t.ex. via speaker, ber vi
dig att fylla i ett formulär med information om dig som deltagare, din häst och eventuellt övriga
tävlingsmeriter. Formuläret lämnar du ifyllt i ryttarservice innan tävlingsstart.

Framridning
Framridning får ske inom avspärrningarna på stora travbanan och paddocken.

Träningstider på ovalbanan
Det är tillåtet att träna på ovalen på kvällen efter tävlingsdagens slut fram till en timme innan första
start morgonen efter.

Träningstider på passbanan
Det är även här tillåtet att träna på passbanan under dagen. Den stängs en timme innan start eller
vid behov. Försök som vanligt att respektera varandra och kom överens inbördes!
Visa hänsyn till traktorer och andra arbetsfordon!

Tidsprogrammet
Tidsprogram publiceras på www.isresultat.se
Tänk på att dessa tider just nu är preliminära så för att på bästa sätt kunna hålla koll på aktuella tider
gör man bäst i att följa uppdateringarna på www.isresultat.se
Tidsprogrammet kommer att uppdateras varje dag kl 18:00. Vi kommer att göra vårt yttersta för att
tidsprogrammet skall följas och hoppas att även ni ryttare gör detta genom att infinna er i god tid till
collecting ring när ni blir kallade. Detta kommer att optimera möjligheterna till ett bra flyt av
tävlingen och kommer att uppskattas av såväl ryttare som publik.
Startlistor, tidsprogram, resultat, ryttarbrev mm kommer att finnas på www.isresultat.se.
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Vår hemsida:
www.icelandichorse.se
klicka på SMloggan

Vägbeskrivning
Från Borlänge:

Du tar väg 70 sydöst (mot ENKÖPING). Efter ca 7 km svänger du till höger vid OK-macken (skyltat
TRAVBANA) och kör sedan direkt till höger och under viadukten mot TORSÅNG (följ skyltar mot
TRAVBANA).
Från Stockholm/Enköping/Sala/Avesta:

Du åker väg 70, 7 km söder om Borlänge svänger du till höger vid Rommeholen trafikplats (skyltat
TRAVBANA). Följ sedan skyltar.
Från Falun:

Du åker väg 60 mot Borlänge. Vid den första stora rondellen tar du av till vänster (väg 70 mot
ENKÖPING). Efter ca 7 km svänger du till höger vid OK-macken (skyltat TRAVBANA) och kör sedan
direkt till höger och under viadukten mot TORSÅNG (följ skyltar mot TRAVBANA).
Från Örebro/Ludvika:

Du åker väg 60 mot Borlänge. Vid Kupolen svänger du till höger (mot ENKÖPING) i rondellen. Fortsätt
förbi Borlänge mot Enköping längs väg 70. När du kört från Borlänge ca 7 km svänger du till höger vid
OK-macken (skyltat TRAVBANA) och kör sedan direkt till höger och under viadukten mot TORSÅNG
(följ skyltar mot TRAVBANA).
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