
Stallbacken nummer, SIHS 2019 
Vi har fyra stycken nummer ”Hästar från Stallbacken” nummer inplanerade i årets program. Som ni 

vet kan tiderna komma att ändras, och det kan även tillkomma alt. tas bort eller flyttas om något 

ändras i programmet. 

Stallbacken-nummer är för att visa upp vilka raser som finns på plats (tidigare stod vi ju på 

Stallbacken, nu är det ju inga monterhästar men benämningen får ligga kvar i år). De är 5 minuter 

vardera, vi tar fram egen musik och skriver enkla speakertexter. I numren skall minst 5 raser visas 

upp och vi har som mest haft 20–25 hästar inne vilket har fungerat bra! I år är det planerat att det är 

tom arena, men ni vet ju också att ibland kan vi behöver ta hänsyn till att något material/hinder finns 

kvar, eller något behöver byggas samtidigt. Så helst ingen rekvisita att ta in och ta bort, förutom 

kanske som i Game of Thrones-numret där funktionärer ställde upp för att dela av ridbanan. Vi är 

inte garanterad nån lång framridning då framridningen kan vara upptagen av nästa tävlingsklass, bara 

så att ni vet! Men det brukar ju fungera bra ändå. 

Här nedan listar jag våra nummer och en preliminär planering för varje dag med förslag på tema. Ni 

fyller i uppgifter i Google dokumentet och jag vill också att ni lägger till en prioriteringssiffra bakom 

(detta gäller även OZ numret). Alla kommer att få tillfälle till minst 1 gång i stora arenan, i de flesta 

fall 2 ggr och vi kommer i samråd med er planera och flytta runt så att det blir så bra som möjligt för 

alla ekipage och även för publiken.  

Jag har skrivit in ansvariga för några av numren, är det någon som vill engagera sig lite extra i något 

nummer (planera i förtid, ta kontakt med övriga i numret, ta fram musik, hålla i träningar på plats i 

Friends Arena) så är det bara att meddela mig. 

Torsdag 28 november kl 20,15 
Här har jag tänkt mig att vi samlar raser som rider i par med tex klassiska dräkter. Tex Lusitano, PRE, 

Frieser, Shire/clyde?, Irish Cob? Beroende vilka som är på plats i år. Duktiga ryttare och lite showigt. 

Vi delar upp oss över hela arenan och ni rider ”er” grej på tex olika volter/olika platser. 

Ansvarig;  

Fredag 29 november kl 16,40 (ev 22,40) 
Här samlar vi alla våra barnponnyer, ponnyer tävlingskläder och visar upp de olika grenarna. Även 

små barn tex leid rein. (Behöver inte bara vara ponnyraser eller ponnymått, så vet ni). Men alla barn 

får i första hand chansen i detta nummer. Arenan delas upp i olika banor, och vi har redan bestämt 

att det blir hoppning på en del. Manegen uppdelad som förra årets ”Game of Thornesnummer”. 

Ansvarig; Emma Tovatt, Ida Wöllecke, Johanna Sällberg 

Lördag 30 november kl 22,40 
Detta blir vårt körnummer. Alla vagnsekipage är i första hand inbjudna till detta nummer. Även vuxna 

ryttare får rida med, gärna i kläder som sticker ut och förra året rullade vi arenan runt i 

storleksordning med de minsta i mitten med en härlig blandning av ekipage. (typ förra årets 

körnummer) 

Ansvarig: Peter Gerborn  

Söndag 1 december kl 18,35 
Detta är planerat att vara ett kallblodsnummer. Både ridna och körda ekipage bjuds in och vi vill visa 

på kallblodens mångsidighet. Pampig musik!  Ansvarig: Kallblodsföreningarna 


