
 

 

 

Välkomna till Sweden International Horse Show 1-3 

december 

Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR) bjuder in alla medlemsföreningar till en 

gemensam helg i Uppsala med besök på Sweden International Horse Show 1-3 december 

2017. 

Program: 

Fredag 1 december:  
Ankomst till Uppsala på kvällen och husering i boende. Mindre social aktivitet, typ film/brädspel och 

lekar på kvällen från ca kl 19:00 

Lördag 2:a december:  

Mässan öppnar 9:00 

• På förmiddagen går vi gemensamt på nationsbrunch eller liknande. 

• PASS 1: familjematiné 15:00-17:00.     Pris 395 kr  

• 19:30 Gemensam middag på nation 

Söndag 3:e december 

Mässan öppnar 9:00 

• PASS 2: 10-13. Ponnykur samt SAAB top 10 dressage Grand Prix Kur. Pris 395 kr 

• PASS 3: 14-17 Hoppning, bland annat Sweden Grand Prix.  Pris 345 kr 

• Hemfärd 

Grundpriset är max 795 kr och i detta ingår boende, middag lördag kväll och gästlegitimation för 

nation. Övriga måltider samt transporter ingår ej. Beroende på hur många som anmäler sig blir 

boendet antingen hemma hos medlemmar i UARK eller på hostel, så priset kan komma att sänkas om 

alla får plats i hemmen. Deltagare som ordnar eget boende eller har nationskort får denna kostnad 

avdragen från grundpriset. 

Varje deltagare får själv bestämma vilka av de tre angivna passen han eller hon vill gå på. Blir vi mer 

än 15 personer på ett pass kan priset sänkas tack vara grupprabatt. För mer detaljerad information 

om passen se http://www.swedenhorseshow.se/program/#s26. Om någon vill gå på ett annat än de 

tre passen angivna i programmet får man ordna det på egen hand. Det räcker med en biljett till något 

av dagens evenemang för att få tillgång till mässan hela dagen. 

Exempel på pris för någon som vill gå på alla pass blir alltså: 795 + 395 + 395 + 345 = 1930 kr. 

Observera att detta är ett maxpris som kan sänkas pga grupprabatter och/eller boende hemma hos 

UARKare. 

http://www.swedenhorseshow.se/program/#s26


Anmälan görs till formuläret nedan. 

https://goo.gl/forms/NWHVT46LqdSFcrrU2 

Sista anmälningsdag är 30:e september kl 17:00 

 

Efter anmälningstiden gått ut skickas mer detaljerad information till samtliga deltagare, samt 

uppdaterad prisuppgift och betalningsinformation. Vid frågor kontakta studentryttare@gmail.com 

 

Varmt välkomna 

SAR-styrelsen  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FNWHVT46LqdSFcrrU2%3Ffref%3Dgc%26dti%3D1956623317951934&h=ATPq_waGVwLvwFXzUNX6eJ3CnbVbSgF4p05f2JMkqMyp9LUOYOLFz6_6cgHult8o6uei8e3YjJZZgWCkskIalP7Fticj1Irs9_Ii1xkTdvvnGt1sdcK3ym-KVbRb_dIaTjy5GnT52Q

