Meddelande till visare på Fölchampionat 2018
JLVF hälsar dig hjärtligt välkommen till fölchampionat på Clinic Arena i Tenhult
den 15 september.
Vi ber er ta del av följande information:
Anläggning: Bedömningen äger rum på Clinic Arena i Tenhult. I propositionen står det fel.
Glöm ej nummerlapp. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visning, ej fölet.
Dessa tillhandahålls ej av arrangören utan måste medtas själv.
Tidsprogram: Dagen börjar klockan 10:00 med gångartsfölen. Efter finalringen tar vi en
lunchpaus och börjar med hoppfölen klockan 13:30. Beräknad tidsåtgång är ca 5 föl/h.
Observera att ändringar kan förekomma.
Aktuell startlista finns på JLVF:s hemsida www.jlvf.se. 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.
På plats bjuds det på kaffe och kaka, micro finns att tillgå. Mat finns att köpa i Tenhult.
Uppstallning: För er som bokat stallplats sker uppstallning enligt anvisning. Betalning för
uppstallning görs kontant/swish 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 14
september 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
Adressen till visningsplatsen är Häljaryd Uppegård 1, Tenhult.
E4:an från Stockholm
Tag avfart nr 98 mot Nässjö/Västervik väg 47 (fd. 31). Denna trafikplats (Ekhagen) kommer
efter det att man passerat Holmgrens Bil. Efter ca 15 km kommer avfart mot Tenhult. Kör 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 ca 15 km kommer avfart mot Tenhult. Kör mot Tenhult. Uppegården ligger
på vänster sida strax innan Tenhult, (där 70-skyltarna sitter). Skylt "Uppegården" vid infarten.
E4:an från Helsingborg
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 ca 15 km kommer avfart mot Tenhult. Kör mot Tenhult. Uppegården ligger
på vänster sida strax innan Tenhult, (där 70-skyltarna sitter). Skylt "Uppegården" vid infarten.

Varmt välkomna och lycka till!

