
Välkommen till
GRS Östgötacupen, del 3

5 februari 2022
på Stenholmens islandshästcenter Linköping.

Allmänt
Drygt 60  ekipage gör upp om poängen på lördagens tävlingsklasser. 
Tävlingarna kommer genomföras med grenarna V5 GRS ridskoleklass, V5 ungdom, V5 senior,
F1 och F1U är sammanslagna till en klass, V1 och V1U är sammanslagna till en klass.

Se tidsschema längre ned.

Viktig information pga covid-19 vg se längre ned.

Incheckning
Incheckningen sker digitalt via länken i ett google formulär. https://forms.gle/yeE5RdXK2WcyAZtf8
I och med att du skickar in formuläret signerar du försäkran. ( motsvarande ryttarförsäkran ).
Utan incheckning är du inte tillåten att starta. Incheckning startar tidigast fredag 4:e kl 18.00
All incheckning skall vara klar senast 09.00 lördag 5 februari.

Box
Box betalas i förväg via swish enligt anvisningar i mejl från Stenholmen. Bokning sker via
utbildning@stenholmen.nu.

Ridskoleelev
Som ridskoleelev får du hämta din häst från klockan 09.45.
Ta hjälp av ridvärd eller ridlärare som finns på plattan.

Domare
Domare som dömer denna tävling är Caroline Oddsson, Nina Bergholtz och Lena Andersson Järmark.

Strykningar
Strykningarna ska ske så fort som möjligt genom att höra av dig till Marcus Ljungqvist 0708-671450 eller
tavling@gerstorprs.se

I mailet ska följande finnas med:
• För- och efternamn på ryttaren
• Hästens hela namn
• Gren/Klass
Frågor ställs till vår tävlingsledare Marcus Ljungqvist. tavling@gerstorprs.se
  
Fika
Vi kommer att ha lättare förtäring till försäljning (korv med bröd, kaffe, festis, kaka). Cafèt är öppet under
hela tävlingsdagen. Vi kommer ha en separat ingång till fiket vid “första” dörren, ett sällskap/person i
tagen inomhus och kö till fiket blir utomhus, nedanför trappan för att kunna hålla avstånd.

mailto:utbildning@stenholmen.nu
mailto:tavling@gerstorprs.se
mailto:tavling@gerstorprs.se


Betalning via swish.

Framridning
Framridningen är tillåten i lilla ridhuset från klockan 09.45 (pågår lektion innan 09.45 så rid och kör med
hänsyn utanför lilla ridhuset)

Regler vid framridning:
• Skritt sker innanför spåret.
• Visa hänsyn för de andra ryttarna.
• Rid inte högre gångart än du kan kontrollera.

Regler på våra tävlingar

● Man ska behandla andra människor och din häst med respekt och med välmenande. 
● En trevlig ton bidrar till trivseln och att alla får bästa möjliga utbyte av tävlingen.

• Hästar som har tendenser till att sparka SKA märkas med röd rosett i svansen.
• Hundar är välkomna men ska också vara kopplade.
• Nedskräpning är förbjudet, ta med ditt skräp och släng det i en av alla papperskorgar.
 
Tiderna är fasta så varje klass startar angiven tid. (Dock kan förseningar uppkomma)
Medlyssning kommer finnas på i ovalbanan och i lilla ridhuset.

Parkering
Parkeringen ska ske på fältet innan man kommer fram till gården alternativt vid dåligt väder/
markunderlag kommer det ske via hänvisning med skyltar och GRS-medarbetare i gula västar.

Lagtävlingen
I deltävling 3 delas poäng ut i enlighet med uttagningspoäng samt att deltagare i sedvanlig ordning
kvalificerar sig till finalen som går 5 mars 2022.

Östgötacupen - resultat
Länk till resultatlista för hela cupen finns på GRS nya hemsida www.gerstorprs.se

Tidsprogram ca tider:

V5 ridskoleklass (“barn”) 10.15
V5 Ungdom 10.30
V5 Senior 11.00
Lunch ca 12.00
F1 + F1U 12.30
V1+ V1U 13.00

Restaurangen
är tyvärr inte öppen under den här tävlingen.

Covid -  Corona Pandemi regler

Vi kommer att tillämpa vaccinpasset/covidpass i samband med vår tävling. Syftet är att säkerställa att
evenemang ska kunna genomföras även om smittspridningen ökar, samt att skapa trygghet för
besökarna. De nya riktlinjerna innefattar även att man behöver ha en anvisad plats. Sällskap får vara
max 8 personer och det ska finnas 1meters avstånd till nästa sällskap. Till den vanliga/närmaste läktaren
är det dörr 2 som är ingång. På andra sidan är det första dörren. (Första dörren är enbart ingång till fiket)

Pga detta gäller följande på tävlingen den 8 januari :
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● Deltagare i tävlingen som enbart befinner sig på tävlingsbanan behöver inte covidpass
● För publik kommer vi att använda oss av covidpass och legitimation, vilket även kommer

krävas av er deltagare om/när ni går in på läktaren som publik. Ni kommer bli anvisade var ni
kan sitta, ni får vara max 8 personer i ett sällskap och man måste hålla 1 meters avstånd till
andra personer/ sällskap. Vi kommer hänvisa er till lämpliga platser. Vi hoppas att vi kommer
få plats med de som vill titta.

● Covidpass behövs inte om man är under 18 år

Vaccinationsbevisen/covidpass visar att man är vaccinerad mot covid-19. Gå till E-hälsomyndighetens
webbsida covidbevis.se för att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma
sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har
e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

Hur kommer kontrollen av covidpass att gå till?

Alla över 18 år behöver visa giltigt covidpass och legitimera sig i samband med att man går in som publik
på i ridhallen. Du kan visa ditt vaccinationsbevis digitalt på din telefon eller på papper. Vi kommer att
scanna det för att verifiera det. Observera att det endast är ett giltigt covidpass som kommer att godtas.
Intyg om genomgång infektion eller negativt test kommer inte att gälla. Ett covidpass är giltigt efter två
vaccinationer tillsammans med att det gått 14dagar sedan vaccindos 2. Tips! Tänk på att giltigheten för
ett covidpass går ut efter en viss tid, då gäller det inte, man måste då ladda ner ett nytt med annan
giltighet.

Vidare gäller som alltid i dessa tider att man stannar hemma även vid milda infektionssymtom, vi håller
avstånd, visar hänsyn och undviker trängsel såväl inomhus, i toalettkön och generellt utomhus. Handsprit
kommer finnas utställt vid in och utgångar i ridhuset och på toaletterna.

Vi behöver dessvärre även förbehålla oss rätten att eventuellt behöva justera vad som gäller om något
nytt tillkommer eller ändras, håll utkik på facebook och på GRS hemsida www.gerstorprs.se

Hitta till oss
GPS slår du in Gerstorp, Tjärarp

   

Välkomna hälsar GRS!
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