
INFORMATION TILL DIG 
SOM UTSTÄLLARE 2023

Det närmar sig årets höjdpunkt – Islandshäst SM sport 2023

Nedan följer information till er som är utställare. En del information kanske är självklar medan 
annan kan vara till nytta i era förberedelser.

Monterbyggnad
Tisdag  4/7  07.00 - 24.00

Mässans öppettider
Onsdag  5/7  Från första- till sista start för dagen
Torsdag  6/7  Från första- till sista start för dagen
Fredag 7/7  Från första- till sista start för dagen
Lördag 8/7  Från första- till sista start för dagen
Söndag  9/7  Från start till minst 16.00

Transporter till och från utställningsområdet
Från den 5 juli till söndagen den 9 juli ska transporter ske innan och efter tävlingarnas början respektive 
slut. 

Meetingbiljetter
Till alla våra utställare ingår 2 st meetingbiljetter (till ett värde av ca 1 200 kr). OBS! Banden är 
personliga och vår personal sätter på varje band. Dessa band erhålls vid ankomst till Himmels-
talunds ovalbana.

Bankomat
Det finns INTE bankomat på evenemangsområdet. Vi rekommenderar andra betalsätt genom t ex 
babs, iZettle eller Swish.

El
Det finns möjlighet som utställare att ansluta sig till våra el centraler som är uppställda på området
OBS! medtag egen kabel för utomhusbruk. Islandshäst SM har en elektriker på området som kan 
vara behjälplig.

Logi
För boende under tävlingsveckan så titta på https://www.icelandichorse.se/evenemang/sport-sm/
boende
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Parkering
Vid montern finns plats för 1 st husbil/husvagn i direkt anslutning bakom montern. Personbilar parkeras 
vid vanliga parkeringen och får endast köra in på för att lämna- eller hämta något på mässområdet 
före- och efter dagens tävlingar. 

Grillning
Vid eldningsförbud är det strikt förbjudet att elda inom tävlingsområdet. Om det är OK att elda sker 
grillning på utmarkerade platser på området.

Rökning
Tänk på att vi befinner oss på ett stort gräsfält så släng inga fimpar på annat ställe än utmarkerat. 
Detta för att säkra att inga gräsbränder uppstår.

Gasolkontroll
Glöm inte att ha en godkänd gasolkontroll för din husvagn eller husbil. Det kommer att vara tätt 
mellan uppställningen av husbilar och husvagnar och en brandspridningen kan ske snabbt mellan 
vagnar och förtält. Önskemålet är även att ha med godkänd brandsläckare i husvagnen eller husbilen. 
Detta är för allas säkerhet. 

Kontaktpersoner
Projektledare/Tävlingsledare: Lena Andersson, 073-534 13 34
Marknadsgata/ Sponsring: Jenny Nilsson-Muskos, 073-181 62 02, Linda Janke, 073-534 23 95
Catering: Jenny Nilsson-Muskos, 073-181 62 02
Marknadsföring/PR: Malin Fredriksson, 073-519 04 81
Sekretariat: Peter Stålhammar, 070-889 75 77


