
Ryttarbrev

Tölt on Ice

TÄVLINGSPLATSEN 

Ishallen ligger i Halmstad på Halmstad Arena och vägbeskrivning finns längst ner på bladet 
tillsammans med områdeskarta. 
Det finns omklädningsrum/vilorum till deltagare och i dessa rum finns även toaletter. 
 Som deltagare har du rätt att ha med dig en hästskötare. Ishallen är öppen för besökare 
från kl 16.00 då vår marknadsgata öppnar. Vill ni besöka den behöver ni hämta ut en 
fredagsbiljett. Biljetten finner ni i vår incheckning som ligger i anslutning till 
omklädningsrummet. 
Det finns restaurang på arenan där en lunchbuffé serveras, där finns även rättigheter öl / 
vin. 
Inne i ishallen finns även ett antal serveringar med takeaway mat. Kan vara något 
begränsat under fredagen. Utanför i den så kallade Piazzan finns våra utställare. 
I ishallen finns plats för 3 000 personer.

För information så är hela tävlingsplatsen RÖKFRI och vi ber respektera det. Rökning får 
ske utanför grindarna.

INCHECKNING

Incheckning sker via SMS till Cissi på telefon 070 070 69 67, namn på ryttare och häst, foto 
på första sidan på passet och vaccinationssida där de tre senaste vaccinationerna syns, samt 
foto på ifylld ryttarförsäkran. 

 Transport och bil parkeras direkt på angiven P-plats. Ingång är mellan järngrindarna på 
baksidan om arenan och sedan skyltat mot ishallarna. 

ISTID

På fredagen är det istid mellan klockan 14-17.00
OBS! Vi rekommenderar 4 broddar och eller issöm som minimum per hov.
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FRAMRIDNING 
Framridningen är på de ytor som finns på baksidan av ishallen (samma område som 
stallar), samt på markerade ytor. Ni hjälper till att plocka bort bajs efter eran häst, Tack!
Vi har en mindre ishall där ni kallas in efter hand för framridning. Collectingring är också i 
den lilla ishallen.
 Startlistor med tidsplan finns dels i ishall samt i stall och collectingring.

Vid inridning till ishallen rider ni en och en, de vill säga ingen mötande trafik på 
gummimattan.
Tre ekipage går vidare från kvalet till lördagens Elit Tölt tävling. Har ni kvalat vidare 
anmäler ni er i incheckningen där ni får vidare information om hur lördagen ser ut.
De ekipage som går till lördagens tävling kommer erbjudas att stalla kvar sin häst i box. 
 Se vidare information om det nedan under rubriken Stallet. 

STALLET 

Vi har inhyrda boxar från Mobilboxen och de kommer att fyllas på efterhand. I boxen finns 
det stallpellets från SCA och vi har småbals hö från Skymnings Hovslageri & Islandshästar. 
Det du behöver ha med dig är ev. kraftfoder och hinkar till vatten och kraftfoder. 
VIKTIGT! Tänk på att inte låna utrustning av andra, så att vi göra allt vad vi kan för att 
minska ev. smittorisker. Samt att ingenting får låsas fast i eller utanför boxarna på grund av 
brandsäkerhet.
På plats vid stallet finns även Ulrika Birath från Skymnings Hovslageri, telefonnr. 076-651 
21 26, som kan hjälpa till vid eventuella tappskor, broddar och issöm.
I stallet finns det personal som ser till hästarna och att de fodras morgon och kväll, lunch 
får du sköta själv. Vid fodring så är det enbart hö som ges och givan är ca 3 kg per häst om ni 
inte själva gör i ordning höpåsar. Stallchef i år är Louisa Sörensen, telefonnr. 072-448 08 28.
Stall området är inhägnat och vakter finns från kl. 22.00-07.00 båda kvällarna, för 
säkerhetens skull.
 Stallarna kommer bara vara öppna för ryttare, hästskötare samt våra funktionärer. 

Varmt välkommen till Tölt on Ice 2022!

Bästa hälsningar, 
 Team Tölt on Ice
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VÄGBESKRIVNING

Halmstad Arena. Från E6 avfart 44 kör mot centrum, skyltat Arena. I första rödljuskorsningen 
sväng höger in på Frennarpsvägen mellan Circle K och OKQ8, ca 400 meter kommer infart för 
transporter till arenaområdet. Skriver du in ”Halmstad Arena” i google maps kommer du rätt. 

Hotellet Scandic Hallandia är beläget i centrum intill Nissan. Adress Rådhusgatan 4. Här kan 
vara trångt att parkera med släp så lämna helst de på arenans parkering. 

 


