
Varmt välkomna till Eklunda Open 2018 den 20/10 kl 12.00!  

  

STARTLISTA  

På www.eklunda.com ligger en preliminär startlista, korrekturläs så uppgifterna om dig & din häst stämmer, om 

inte maila på zeiloth.lena@telia.com eller ring Lena 0705785862 så rättar vi. Slutlig startlista läggs ut på 

eklunda.com på torsd 18/10 kl 18.00 så glöm inte att kolla om något ändrats.  

 

STRYKNINGAR 

Mycket kan hända med unga hästar om du av någon anledning måste stryka din häst är vi väldigt tacksamma om 

du ringer oss direkt så vi kan justera tidsprogrammet för allas bästa 

  

DOMARE   

Niklas Johnson SWB hoppdomare och landslagsryttare i hoppning 

Johan Iversen Handlare och skicklig hästkar känd över hela världen för sitt skarpa öga och känsla för fina hästar  

 

UPPSTALLNING/STARTANMÄLAN  

Många har bokat uppstallning och vi har därför delat upp uppstallningshästarna i två grupper och hoppas kunna 

lösa det på ett smidigt sätt för alla genom att vissa som startat i början hinner åka innan de sista kommer.  

Du som anmält uppstallning ring Benny på 072-7022410 vid ankomst så anvisar han dig en box.  

Betalning av uppstallningen 250:- skall göras via Swish eller pg innan ni kommer. Om du glömmer betala 

fakturerar vi dig 250:- + 100:- i faktureringsavgift Boxarna ska mockas innan avfärd men spånet ska ligga kvar  

Vid ankoms ska du anmäla dig vid VIP bordet inne i ridhuset, där finns start och resultatlistor och dryck biljetter 

till er som visar häst. Vi bjuder alla på kaffe med tilltugg, smarriga burgare kan köpas i Mikes Foodtruck.  I 

Hemerald Bar fins bubbel och öl till självkostnadspris. Kanske vill du prova en Like Ike Beer?  

PARKERING  

Eklundas parkeringar är inte dimensionerat för stora evenemang så vi hoppas ni har överseende med att det blir 

trångt och säkert lite rörigt, men finns det hjärterum så brukar det lösa sig ☺  

Ni som har uppstallning lastar av vid stallet i samråd med Benny och parkerar därefter nere på gamla ridbanan 

som ligger på höger sida ca 250 m ner efter grusvägen söder om ridhuset. Ni som kommer med lastbil eller ska 

ha hästen stående i transporten ring Benny 072-7022410 innan ankoms så anvisar han lämplig plats.   

Personbilar parkeras på gamla ridbanan enligt ovan. Har ni någon som har svårt att gå en lite bit kontakta Benny.   

   

FOTO / CLIP MY HORSE TV 

Hela visningen filmas och webbsänds direkt av Clip My Horse TV och sändningen går ut internationellt! 

Film på din häst kan beställas via Clip my Horse Sweden mail: a.kjellberg@clipmyhorse.tv 

Hästfotograf kommer finnas på plats under Eklunda Open Alla hästar kommer att förevigas på ett eller annat 

sätt och vid intresse för köp av bilder kontaktas fotografen direkt eller på mail efteråt.  

Fences filmar och fotar själva de hästar som tas ut till auktionen.  

  

VÅRA HUVUDSPONSORER ÄR RS MUSTANG och STUTTERI ASK  

Vi vill passa på att rikta ett STORT TACK till vår generösa sponsor för ett fantastiskt engagemang, utan er hade 

detta inte varit möjligt!  

Alla deltagare får hämta ut en säck foder från RS Mustang under dagen! Det 5 främsta får dessutom 

fodercheckar som kan lösas in mot foder eller strö från RS Mustang!   

På plats från RS Mustang finns Elisabeth Fiffi Pedersen. Ta chansen att diskutera utfodring och foder ekonomi 

med henne för att få till en bra foderstat nu när det är lite ont om grovfoder. 



  

  

AGRIA SPONSRAR MED KAFFE eller DRYCK + LITE TILLTUGG  

Agria bjuder i samarbete med Eklunda Stuteri alla besökare på kaffe/dryck med tilltugg! Passa gärna på att prata 

med Lena Zeiloth som är ditt Agria ombud i Örebro eller någon av Agrias andra representanter.  

Agria har marknadens bästa produkter för häst tex en unik Foster och Fölförsäkring med veterinärvård utan 

karens.  

 

BAREN ÄR ÖPPEN   

Bubbel och Öl och en ”lille” finns för VIP inbjudna och visare och säljs till självkostnadspris för övriga 

besökare/gäster  

  

  

UTSTÄLLARE/SPONSORER  

Agria, RS Mustang, Stutteri Ask, Torstenssons, Mikes Foodtruck 

  

  

ROSETTER  

Alla deltagare erhåller Eklunda Open  rosett efter avslutad visning  

 

PROTOKOLL 

Hämtas ut vid VIP bordet efter avslutad visning 

  

PRISUTDELNING  

Direkt efter sista hästen förrättas prisutdelning inne i ridhuset. Lista med aktuell ställning kommer att finnas 

under dagen vid Sekretariatet.   

VIKTIGT att du håller koll på hur din häst ligger till så du vet om du ka stanna kvar till prisutdelningen!  De 

5 främst ska in till prisutdelning. Segraren får ett segertäcke och alla placerade erhåller: Prisrosetter, 

betäckningscheckar från Eklunda Stuteri och fodercheckar från RS Mustang samt hederspriser   

  

Välkomna till en trevlig och spännande eftermiddag/kväll på Eklunda Open 2018  
  
Fam Zeiloth på Eklunda Stuteri & samarbetspartners   

        

    
  

  

  

  
EKLUNDA STUTERI     

  


