ROMME NIVÅ 1 2022

Tävlingen kommer dömas av domarna Malin Elmgren, Pia Andreasson, Snorri Olason, Lisa
Olofsson, Sigurður Kolbeinsson och Åsa Eriksson i hovbeslag.
Det finns gott om plats på anläggningen så vi ber alla att ta sitt ansvar och hålla avstånd.
Parkering: Infart till anläggningen ligger bakom stallarna, bredvid Romme kliniken och
avlastning av hästar sker vid stallarna eller på stallbacken. Transporter parkeras längs

staketet längs vägen bakom stallarna inne på området och eventuell bilparkering sker på
framsidan av stallarna, det vill säga stallbacken.
Ankomst torsdag: Boxarna är tillgängliga tidigast klockan 12.00 på torsdagen. Ni får alltså
inte komma innan klockan tolv då travet har anläggningen till dess. Har ni funderingar ringer
ni till Ivar Arnbjörnsson 073-730 85 15 eller maila till ivar@rommeis.se
Incheckning: Skicka bild på framsida av pass, vaccinationssida där grunden finns med, licens
och ryttarförsäkran till incheckningrommeis@gmail.com mellan måndag till onsdagen
klockan 18.00! Skriv i mailet namn på häst och ryttare. Ni måste även ha med dessa papper
till tävlingsplatsen.
Ryttarmöte: Ryttarmöte är klockan 17.00 på torsdagen.
Ryttarservice: Utanför speakertornet samt kiosken som kommer stå på anläggningen kan ni
få hjälp med frågor om anläggningen, strykningar osv. Är de platserna obemannade ringer ni
till Ivar Arnbjörnsson 073-730 85 15.
Framridning: Travbanan, paddocken eller inre travbanan. Inte stallbacken!
Träningstider: Banan är öppen när som helst när det inte är banprepp eller tävling. Från och
med torsdagen. Banan stänger en timme innan första start. (Ej öppen under lunchen).
Musik: Om ni önskar att rida till någon speciell musik för er som rider F1, V1, T1 eller T2 ,
skicka den till Sofia Östberg via sms 073-600 38 16. Ange Ryttare, häst, klass sam låtval
(gärna spotifylänk). Senast dagen innan din start bör musikvalet skickas.
Box/uppstallning: Meetingpriset innefattar box till alla startande hästar och boxar kommer
vara tillgängliga från 12.00 på torsdagen. Spån finns på plats. För er som vill stå i
gemensamma stall skickar ni sms till Ivar 073-730 85 15 med namn på ekipaget (ryttare och
häst). Önskemål om stall ska skickas mellan 13-15 på lördag! Boxarna bör tömmas vid avfärd
annars debiteras 500kr i böter.
Fodring: En funktionär kommer varje morgon klockan 06:30 och varje kväll klockan 21:00
erbjuda era hästar fodring. 25kr/fodring/häst. Smsa 070-233 19 72 med ryttarens namn och
boxnummer, samt swisha till samma nummer innan utsatt fodring. Ställ fodret framför
angiven box.
Veterinärbesiktning: Endast hästarna som tävlar pass genom startboxar ska besiktas.
Veterinär Mats Axelsson.
Fredag – kl. 16 till 17
Lördag – kl. 7 till 8
Startlistor: Startlistor finns i appen LH Kappi och listorna kommer uppdateras kontinuerligt.
Har ni funderingar är rommeis facebook informerande eller kontakta Ivar Arnbjörnsson.

Boende på området: Det finns begränsade platser för husvagn/husbil på området. Och på
våran facebook rommeis kan du hitta mer info kring boende eller hemsidan rommeis.se. Alla
platser på anläggningen är i dagsläget fullbokade!
Cafeteria: Cafeterian kommer stå vid ovalbanan och kommer vara öppen när inte områdets
restaurang är öppen. I caféet kommer du kunna handla allt från kall dricka till något i
matväg.
Hundar: Hundar får gärna följa med men ska vara kopplade.
Strykningar: I speakertornet nere vid ovalbana eller via sms 070-206 24 66. Minst en timme
innan start.
Program: Program med exakta startlistor kommer läggas ut inom kort. Programmet
uppdateras kontinuerligt innan tävlingen i appen LH Kappi. Var uppmärksamma på
startordningen i LH Kappi då startnumret kan ändras pga strykningar
Tävlingen sponsras av K9 Horse, Denni design, Hööks i Borlänge, Krafft, Dalatravet, Grytnäs
Gräv, Matildas keramik, isfisk samt Marab.
OBS! Tänk på att hålla avstånd och god handhygien med tanke på åren som varit! Stanna
hemma vis symtom. Kontrollera en extra gång att din häst är feberfri och frisk innan ni
kommer hit!
Vi hoppas på att få riktigt trevliga dagar på Romme travbana tillsammans mer er!
Kontaktlista
Tävlingsledare: Ivar Arnbjörnsson 073-730 85 15
Speakertornet: Sofia Östberg 073-600 38 16 och Jennie Liss 070-206 24 66
Banansvarig: Jökull Gudmundsson 070-677 21 03
Övriga frågor: Ivar Arnbjörnsson 073-730 85 15

