
Välkomna till Friends Arena och årets Sweden Horse Show!
Vi vill hälsa er mycket välkomna till årets evenemang på Friends 
Arena. Nedan följer bra information till er. Det är detta år mycket 
som händer runt om i Arenastaden, framförallt många stora byggna-
tioner med bland annat två nya hotell som ställer till det lite för oss.

Ankomst - Dessa byggen gör att det kan vara mer trafik runt arenan än tidigare. Vi har mer 
personal på plats för att hjälpa er lasta ur och komma in med hästen. Men det är viktigt och det un-
derlättar otroligt mycket för oss och övriga som vill in om ni är snabba med att lasta ur allt så ni kan 
åka ut med bilen/transporten så snabbt som möjligt så nästa häst slipper vänta så länge. Då byggena 
även påverkar våra parkeringar nära arenan så är vi tacksamma att ni försöker parkera så nära varan-
dra ni kan så vi får plats. Tack för hjälpen!
Om du kommer med hästtransport sker inpassering via Gate 4x (ligger mellan Gate 3 och 4). 
Tidigaste dag/tid för ankomst är tisdag 26/11 kl.12.00 
Vi vill att ni kommer före kl 22.00 på kvällen så vi kan få lugn i stallet för hästarna. OM ni mot för-
modan skulle landa efter 22.00 vill vi att ni ringer stallkontoret så de vet att ni kommer. 
Telefonnr Stallkontoret:  073 - 665 38 30

Hästägarförsäkran - bifogat i detta mail har du en hästägarförsäkran. Denna måste du 
skriva ut, fylla i och skriva under. Lämnas vid ankomst till Stallkontoret.

Vaccination - Alla hästar ska vara grundvaccinerade enligt TR. Ta med vaccinationsintyg!

Bra telefonnummer - 
Telefonnr Stallkontoret:  073 - 665 38 30
Telefonnr Showsekretariatet:  073 - 665 38 32
Telefonnr Ackreditering:  073 - 665 38 36
Telefonnr Shuttle service:  073 - 665 38 35

Ingen ridning/rastning av häst utanför arenan är tillåten - pga 
mycket tung byggtrafik i området runt Friends Arena.  



Träningschema - Bifogat finns träningsschemat för helgen. Viktigt att du håller koll på 
vilka träningstider som gäller för just dig/din grupp. Kom ihåg att respektera tiderna och ta hänsyn! 

Tävlingsschema - Du hittar även tävlings/show-schema för helgen bifogat. Kom ihåg att 
ha kontakt med showsekretariatet gällade ditt/din grupps deltagande. 

Parkering - Ni får era parkeringstillstånd för er hästtransport av Stallkontoret när ni kom-
mer. Kom ihåg att placera parkeringstillståndet synligt i framrutan samt skriv ditt telefonnummer på 
tillståndet. På grund av våra byggen runt arenan har vi ingen parkering på plats. All parkering sker på 
Torshamnsgatan, Kista. Shuttlebuss går kontinuerligt tisdag 26/11 - torsdag 28/11 från denna parke-
ring till arenan, övriga dagar ring och beställ via shuttle service. 

Telefon Shuttle Service:  073 - 665 38 35  

Ackreditering - Alla som arbetar, ställer ut, tävlar och deltar i evenemanget kommer att bära 
ackreditering. Din ackreditering är personlig och får inte överlåtas eller delas med andra. Du hämtar 
ut den i Ackrediteringen vid entré K, mitt emot hotellet. Ackrediteringen måste bäras för att komma 
in på området. 
Ackrediteringsutlämning vid Entré K är öppen:
Tisdag: 13.00 – 19.00
Onsdag: 08.00 – 20.00
Torsdag: 08.00 – 20.00
Fredag: 08.00 – 19.30
Lördag: 08.00 – 19.00
Söndag: 08.00 – 17.00



Logistik Friends Arena - Friends Arena är en stor arena som kan ta en publik på upp 
till 65 000 personer. Arenan är indelad i 3 publika läktare.

In och utpassering arenan - In- och utpassering sker först och främst via Gate 
3 som endast är till för ackrediterade. Se karta, ”Friends Arena Logistik”. När arenan är öppen för 
publik kan ackrediterade även använda entré A för att ta sig in och ut ur arenan.

Gate 3 är öppen för inpassering:
Tisdag: 12:00 – 21:00
Onsdag: 07.00 – 21.00 
Torsdag: 07.00 – 23.00 
Fredag: 06.00 – 00.30
Lördag: 07.00 – 00.30 
Söndag: 06.00 – 01.00 

Övriga tider gäller Gate 1 som från torsdag 28/11 07.00 är öppet dygnet runt till och med söndag. 

Entré A är öppen:
Torsdag: 15:00 – 22:30
Fredag: 09:00 – 23:30
Lördag: 09:00 – 23:30
Söndag: 09:00 – 21:00


