
 
                                 Fritidsmästerskapen 2022 
 

 
Tävlingen kommer dömas av domarna Åsa Eriksson, Ewa Wik, Frida Dahlen, Ida Björkman, 
Isabella Stålhammar. 
 
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 14 juli kl 14. 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  från kl 14 den 12 juli till kl 14 den 
13 juli. Skriv i mailet namn på häst och ryttare. Ni måste även ha med dessa papper till 
tävlingsplatsen.  
Ryttarmöte: Ryttarmöte är klockan 18. 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! 
Collectingring: Kommer att markeras och är utanför paddocken i anslutning till banan. 
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).  
Box/uppstallning: Meetingpriset innefattar box till alla startande hästar och boxar kommer 
vara tillgängliga från 14 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).  
Efter tävlingens slut ska boxen tömmas helt. 
 
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 med 
elplatser info ring Ivar 0737308515 Husvagnar utan el kan stå på hästägareparkeringen som 
är bakom nya stallet. 



Travrestaurangen på stallbacken är öppen mellan 11 och 14 fredag till söndag. 
 
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 
 
Startlistor och grenar 
Alla startlistor finns i LH Kappi. Startordningen kommer att lottas ett par dagar innan tävlingen. 
Fullordinsflokkur 
V5 och T8 för ryttare +50  
Fimikeppni A = Smali 
Fullordinsflokkur – 1. flokkur 
F2, V2, V5, T3, T4, T7 och T8 under 4,5 
Fullordinsflokkur – 2. flokkur 
V5 och T8 för femåringar 
Fullordinsflokkur - Meistaraflokkur 
F2, V2, V5, T3, T4, T7 och T8 över 4,5 
 
 
 
OBS! Tänk på att hålla avstånd och god handhygien med tanke på åren som varit! Stanna 
hemma vid 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: Ninni Alverfeldt Linden, Jennie Liss 070-206 24 66 
 
Banansvarig: Jökull Gudmundsson 070-677 21 03  
 
Övriga frågor: Ivar Arnbjörnsson 073-730 85 15 
 
 


