
 

Sweden international Horse Show 2019, 28 nov – 1 dec  
https://www.swedenhorseshow.se/  
 
På vår hemsida finner ni alla länkar och alla utskick på denna sida:  http://svehast.se/sihs-2019/ 
Glöm inte heller att gå med i vår Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/320168325313875/?source_id=151896395010473 
 
Stallbacken/Mässan – ett litet fel smög sig in i mässans öppettider i föregående utskick, dessa tider gäller! 

Torsdag; Mässan är öppen: 15.00-21.30  
Fredag; Mässan är öppen: 09.00-21.15 
Lördag; Mässan är öppen: 9.00-21.30  
Söndag; Mässan är öppen: 9.00-20.00  
 
Er monter är 3 meter lång och 0,5 meter djup. El ingår, allt annat tas med eller beställs av Workman 
Montern skall vara klar och bemannad senast kl 14 på torsdagen. Ingen ny info har inkommit, jag 
skickar karta och info så fort den är mig tillhanda, prel v40–41. 
 
Paddockprogram  
Här finns länkar till våra spikade gemensamma nummer: 
Torsdag 15,00–16,00 WE/Western 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rm1_7tY0rWWqjXGkFv7qb6W6MZmCp6LSaWT40Xc_Y9o/
edit?usp=sharing 
Ansvariga: Am Curly/ Morgan/ Basjkir 
 
Fredag 09,00–10,00 Bruksridning  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pz6agSVVrXlvFWNy9eGbnAMEhVHPNz8HR1j0F4-
4K7A/edit?usp=sharing 
Ansvariga: Ardenner/Fjord 
 
Lördag 09,00–10,00 Agility 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sxu5mAETfw0ui6RaPoaYNacTX7tXW2KomYqNh9I12_c/ed
it?usp=sharing 
Ansvariga: Shetland/Dartmoor 
 
De som är ansvariga för numret ansvarar för regler, startlistor, domare och priser. Och tar hjälp 
vid behov! 
Fler gemensamma nummer kommer, och viss reservation för tiderna gäller fram till evenmanget 
 
Övriga paddockönskemål skall vara oss tillhanda senast i vecka 40 för att ha förtur på dag och tid. 
Tillsvidare gäller önskemål via mejl, ev kommer utskick om att skriva i dokument även på dessa 
nummer. 18 oktober skall paddockprogrammet spikas, för att kunna lanseras i en app den 25 
oktober.  
 
Visningshagar; kommer att finnas 3 st (ca 4 x 4 meter) på Stallbacken. Här kommer varje förening bli 
tilldelad 2 x 30 minuter per dag då er ras skall finnas på plats. Här kommer ni att kunna visa tex 
flätning, exteriör, utrustning mm eller bara finnas på plats och prata om rasen. Förslag på tider alt 
anmälningslista skickas ut efter det att alla tider i stora arenan är spikade, preliminärt i vecka 41. 

http://svehast.se/sihs-2019/


 
Ackreditering:  
Varje förening tilldelas 4 st ackrediteringar per monter, som gäller hela helgen (torsdag till söndag). 
Det är i nuläget inte möjligt att byte personer, utan er ackreditering är personlig.  
För varje häst ingår det 2 ackrediteringar (gäller tisdag till söndag). Även denna är personlig och kan i 
normal fallet inte delas mellan olika personer  
Ackrediteringen ger inträde till stall, mässa och funktionärsläktare.  
Nu finns en länk för att ni skall fylla i er ackreditering upplagd. Vi har lagt upp dem som är 
anmälda till våra olika Stallbackennummer, stämmer inte detta med hur ni tänkt är det bara att 
ändra. Listan skall vara ifylld innan 28 oktober (ändringar därefter kommer ev att behöva 
godkännas av oss.) Börja gärna att fylla i, fram till ungefär 1 nov kan ni ändra hur ni vill. 
Länk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfePvsLixmVZd7GUXwVzbMKhmeDczOFEXt-
d6DKoEpg/edit?usp=sharing 
 
Läktarbiljetter:  
Varje förening får 4 st läktarbiljetter till torsdagen och 4 läktarbiljetter till fredagen. Dessa kan med 
fördel också användas till monterpersonal under dessa dagar så de som bäst behöver övrig 
ackreditering får det! I övrigt får ni självklart använda dem som ni själva vill. En kontaktperson 
kommer att få dessa biljetter på mejl, meddela mig om någon annan skall ha dem, inte den som är 
anmäld som kontaktperson nummer 1. 
 
Stora arenan  
Julavslutningen; alla intresserade är antagna, vilka roller ni är tilldelade skickar vi ut i nästa vecka. 
Då behöver vi också ha in foton, så ni som inte har skickat in, gör det! 
Julavslutningen är fredag kl 23,05, lördag kl 16,50 och 23,00, söndag kl 20,20.  
Träningarna börjar på tisdag efter lunch (obligatorisk närvaro på alla träningar), och är man med på 
första julavslutningen så måste man vara med på sista!  
 
Matinénummer i Owes regi lördag kl. 16,16: Owe har tagit ut de ekipage som han tycker passar in i 
numret och dessa har fått besked idag. Vid behov av fler ekipage står övriga som intresseanmält på 
reservlistan och vi kontaktar er succesivt i nästa vecka om platser finns. 
 
Stora deltagarmötet är spikat till den 12 november kl 18,00–21,00 på Friends Arena. 
Alla deltagare och funktionärer är inbjudna, det bjuds på lättare fika och vi får mer info om tiderna i 
stora arenan, träningstider, praktiska detaljer samt att man kan träffa Owe, stallpersonalen mm om 
behov av detta finns. Alla som inte kan närvara får naturligtvis samma info på mejl dagarna efter 
mötet. Anmälningslista finns här: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A0g9HlaUhGwSqT2fGutdqhOh7P-
a2rEh4YJNeBOfq2g/edit?usp=sharing 
 
Stallbackennummer: info och uppdelning av ekipage i dessa nummer skickas ut i nästa vecka. 
 
Praktiskt övrigt  
Jag har skapat en intresseanmälan för elplatser. Denna parkering kommer isåfall att vara en bit ifrån 
Friends Arena, ev Kistamässans parkering är preliminärt inbokad nu. Jag har skapat en 
intresseanmälan för er som skulle vilja ha elplats för lastbil, husvagn mm OM det går. Fyll gärna i så 
att jag vet om intresset finns: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PihK6YNiy9Rxk7zdbUbRgH_dKnalfRCIlyAjkKfJQvg/edit?us
p=sharing 
 
Länk till Hästägarförsäkran kommer att skickas ut innan evenemanget. Jag vill också bara påminna 
om att sedvanlig tävlingsvaccinering krävs! 
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