Meddelande till deltagare på Fölbedömning 2018
JLVF hälsar dig hjärtligt välkommen till fölbedömning och exteriörbedömning av ston på
Clinic Arena i Tenhult den 1 september.
Vi ber er ta del av följande information:
Byte av anläggning: Bedömningen är flyttad från Riddersberg till Clinic Arena i Tenhult.
Glöm ej nummerlapp. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visning, ej fölet.
Dessa tillhandahålls ej av arrangören utan måste medtas själv.
Tidsprogram: Bedömningen startar klockan 8.00 med hoppfölen. Beräknad tidsåtgång är
ca 5 föl/h. Observera att ändringar kan förekomma. Exteriörbedömning av ston sker samtidigt
som aktuellt föl.
Efter hoppfölen är det en lunchpaus följt av gångartsfölen, som beräknas starta 12.45. Efter
sista fölet i varje kategori, hopp och gångart, har vi en finalring.
Ponnyerna beräknas börja ca 15.15.
Aktuell startlista finns på JLVF:s hemsida www.jlvf.se. Definitiv startlista publiceras
torsdagen 30 augusti. Behöver du komma i kontakt med oss på bedömningsdagen är det
Camilla Jönsson på tfn 070-263 91 33 sekretariatet eller Anna Eriksson på tfn 070-747 29 77
bedömningsledare.
Startanmälan görs i sekretariatet innan visning. Glöm ej att läsa igenom
bedömningsreglementet som du finner JLVF:s hemsida eller på www.SWB.org
Det kommer finnas lättare fika på plats!
Uppstallning: För er som bokat stallplats sker uppstallning enligt anvisning. Betalning för
uppstallning görs kontant på plats. Ej rengjord box efter sig debiteras på 500 kr.
Avanmälan skall göras till Annica på telefon/sms 073–141 02 39 senast fredag den 31
augusti kl 18.00
Parkering ska ske på anvisad plats.
Fotograf Sabina Svenningsson finns på plats under dagen och fotograferar
Bedömningen bevistas på egen risk. JLVF ansvarar inte för de olyckshändelser som eventuellt
kan drabba deltagare eller häst, inte heller för skada eller förlust av egendom. Alla deltagare
och medhjälpare rekommenderas att kontrollera att man har en giltig olycksfallsförsäkring.

Vägbeskrivning
E4:an från Stockholm
Tag av andra avfarten, avfart nr 100 mot Huskvarna. Kör rakt igenom första rondellen in mot
centrum. Tag höger i andra rondellen och följ skyltning mot Tenhult. Kör 9 km mot Tenhult.
Uppegården ligger på vänster sida strax innan Tenhult, (där 70-skyltarna sitter). Skylt
"Uppegården" vid infarten.
Väg 40 från Göteborg
Kör in på E4:an mot Stockholm. Tag avfart nr 98 mot Nässjö/Västervik väg 47 (fd. 31).
Denna trafikplats (Ekhagen) kommer direkt efter det att man passerat under A6 köpcentra i
Jönköping. Efter 15 km kommer ni in i Tenhult. Ni passerar bl a Kabe Husvagnsfabrik och en
Preemmack. Sväng strax därefter åt vänster mot Huskvarna. Uppegården ligger c:a 1 km norr
om Tenhult (omedelbart utanför samhället). Skylt "Uppegården" vid infarten.
E4:an från Helsingborg
En mil söder om Jönköping dyker trafikplatsen Hyltena upp. Där ligger även en Statoilmack.
Tag avfart nr 92 mot Hyltena/Lovsjö och fortsätt mot Barnarp. Precis när ni kommer in i
Barnarp är det skyltat mot "Tenhult 9" åt höger. Kör in i Tenhult - följ vägen tills ni kommer
ut till väg 31/47 mellan Jönköping och Nässjö. Kör åt höger mot Nässjö c:a 100 m. Ta av åt
vänster mot "Huskvarna 9". Kör 1 km så dyker Uppegården upp på höger sida omedelbart
utanför Tenhult. Skylt "Uppegården" vid infarten.

Varmt välkomna och lycka till!

