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Pressackreditering Auktion och SM 1112/10
Sweden International Yearling & Mixed Sale
Svenskt Mästerskap 2019

Fredag 11 oktober 16.00 – 24.00 Lördag 12 oktober. Första start kl 14.35.

Välkommen till Åbytravet. Här är lite information till dig som jobbar med
media under fredag och/eller lördag.
Ackreditering
Önskar du som jobbar med media komma till Åbytravet denna helgen
behöver du anmäla dig till Patrik Österberg,
patrik.osterberg@aby.travsport.se.
Du får en elektronisk biljett som bekräftelse tillbaka som du använder för att
komma in på lördagen.
Notera att lördagen kommer du inte in bara på presslegitimation utan
behöver uppvisa en elektronisk biljett.
Entré
Entrén öppnar lördag kl 13.00 och du kan gå in genom valfri kassa mot
uppvisande av din elektroniska pressbiljett.

Pressbricka
I informationen får du en pressbricka. Med den identifierar du dig för tillträde
till pressrummet på fredagen och lördagen, och på lördagen till stallbacke
samt innerplan.
Fotografer
För dig som fotograferar på lördagen från innerplan eller banan finns
följande att tänka på:
-Fotografer som befinner sig på banan eller innerplan måste använda en
särskild fotoväst. Du får fotovästen i informationen. Glöm inte att lämna
tillbaka den!
-Stör inte hästarna under loppet. Du ska vara placerad minst 5 meter innanför
säkerhetsspåret under lopp.
-Tidtagningssystemet använder fotoceller. En av dessa finns vid mållinjen. Du
får absolut inte passera mållinjen på banan under pågående lopp.
-Fotoblixtar är inte tillåtna under lopp. Följ tävlingsfunktionärernas
anvisningar.
-I angivet pressrum finns det frukt, frallor och dryck från kl.13.00
Pressrum
Pressrummet finns på våning 4 med utsikt över banan. Ta den bortre hissen i
entréhallen till våning 4, där finns pentry med frallor, dricka och kaffe för
ackrediterad press. Fredag från 16.00, lördag från 13.00.

Auktion fredag
10.00 Visning av hästar i stallarna, Ettåringarna står i paddock A, Mixed
hästarna står i paddock B

12.00 Öppnar mässan med utställare. 13.00 Föreläsning Goopsalen, Malin
Connysson berättar om de senaste studierna som gjorts inom häst- och
travsporten. 14.00 Visning av Mixed-hästar på banan.
14.30 Föreläsning Goopsalen, Marie Rhodin berättar om objektiva
mätmetoder för hur hästar belastar sin kropp vid hälta. 16.00 Auktionshallen
öppnar, med barer och matservering. Uppsnack från podiet i auktionshallen
med Johan Lindberg & Ola Lernå. 17.00 Power hyllas för kriteriesegern och
auktionen startar med första utrop av ettåringarna.

Internet
Media har tillgång till internet via trådlöst nätverk. Nätverket kan nås i
pressrummet samt på de flesta andra platser på Åbys publikområde. Använd
det som heter ”BanGuest”, inloggning ”Zoogin12”.
Pressansvarig
Om du har frågor eller önskemål kontakta Patrik Österberg,
patrik.osterberg@aby.travsport.se, 0722-05 32 63

Åbytravet är Sveriges modernaste travanläggning, och en del av Åby Arena,
som årligen lockar ca 100 000 besökare. Vi tävlar i huvudsak onsdag eller
torsdag men de riktiga höjdpunkterna är V75, sex lördagar om året med
Olympiatravets final och Åby Stora Pris som juveler i kronan.
Åbytravet och Åby Arena erbjuder en unik konferensmiljö där de traditionella
mötena kan blandas med ponnykörning eller en trekamp i stallet. De stora
ytorna gör också anläggningen till ett utmärkt ställe för större konferenser,
mässor och utställningar.

