Hannaby Hanami Week

“Location, location, location…” eli sijainti ja tilat
MISSÄ? Hannaby Slott & Stall Falkencreutz, Markaryd, Ruotsi
MITÄ? Kansainväliset koulu- ja esteratsastuskilpailut
MILLOIN? 4.-10. toukokuuta 2020
>> Tapahtuman kutsu
ESITTEEN SISÄLLYS
HANNABYN LINNA
Linnan ravintolapalvelut
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HANNABYN LINNA
Vuonna 1676 valmistunut, joskin pariin kertaan historiansa saatossa lähes tyystin palanut ja
uudelleen sijoilleen kohonnut, tätä nykyä varsin vankka kivilinna. Linna on tänä päivänä ylellinen
hotelli, ja sen monipuoliset juhla- ja kokoustilat ovat suosittuja yritystilaisuuksien sekä hääjuhlien
pitopaikkoja. Hannabyn linnassa monipuoliset ravintolapalvelut viimeistelevät hulppean
majoitus- tai juhlakokemuksen.
Linnan ravintolapalvelut
Puutarharavintola Liljecon takaa kilpailuvieraille laadukkaita ala carte -annoksia sekä
monipuoliset virvokevalikoimat. Puutarharavintolan terassilta on näköyhteys Kirsikka-areenalle,
ja tarkempaa kilpailuseurantaa varten niin terassilla kuin ravintolan sisätiloissa on livekuvaa ja
tulospalvelun statistiikkaa toistavat screenit.

Aulabaari Mys on virvokkeiden ja snacksien aarreaitta.
Kellariklubi Tegel on hienostuneiden humaltujien mieliympäristö. Hämyisän tunnelmallinen
yökerhotila on yhdistelmä nimensä mukaista rosoista tiiltä, kiiltäviä vaaleita pintoja ja tilaa
rajaavia viherkasviseiniä. Testaa ihmeessä baarin työntekijöiden drinkkitietämystä: tämä
henkilökunta on huippuunsa koulutettu ja juuri sopivasti tiedonjanoinen sammuttaakseen
vaativimmankin juomanjanon!
Etkö löytänyt haluamaasi? Kilpailualueelta löydät erillisen ravintolamaailman, jossa tarjoillaan
makuelämyksiä maailmalta.
KILPAILUALUE
Kilpailuiden keskiössä on suuren suuri Kirsikka-areena, jonka sivustoja rajaavat yhtäältä jylhä
linna näyttävine puutarhoineen, toisaalta puutarhamajamainen katsomo ja kolmannelta sivulta
verryttelyalueet taakseen kätkevä säntillisesti leikattu pensasaita. Neljäs sivu ihastuttaa: linnan
kirsikkapuiston ennustetaan olevan kilpailuiden aikana täydessä kukassa!
Katsomo
Katsomon VIP-aition liput ovat hintavat, mutta kaiken arvoiset: punaiset sametti-istuimet ja oma
anniskelualue ilman tarvetta poistua katsomosta ovat etuja, joista muut katsomolohkot eivät
pääse nauttimaan. VIP-aition kulkupasseilla saa etuja ravintolapalveluissa ja expo-alueen
myymälöissä. Lippuhinnat on porrastettu siten, että huokeimmat ovat takaosan B- ja
C-katsomot. A- ja D-katsomoiden lippuhinnat ovat keskenään samat.

Verryttelyalue
Kaksi verryttelyareenaa sijaitsee Kirsikka-areenan luoteislaidalla. Valmistautuva ratsukko siirtyy
edeltävän ratsukon startin ajaksi Nearly There -rinkiin Kirsikka-areenan portin välittömään
läheisyyteen.

Tiimikatsomo
Verryttelyareenoiden lähettyvillä on tiimikatsomo, jonne valmentajat, ratsastajat, heitä avustavat
hevosenhoitajat sekä muu kulkuluvallinen tiimi voivat kavuta seuraamaan Kirsikka-areenan
tapahtumia. Tiimikatsomosta on näköyhteys myös verryttelykentille.
Huoltoalue
Verryttelykenttien välisellä huoltoalueella suoritetaan vet checkit. Eläinlääkärin lisäksi
huoltoalueelta tavoittaa mm. kisojen päivystävän kengittäjän, ensiapuhenkilöstön ja nopeiden
varustekorjausten tarpeessa satulasepän.
Expo-alue
Expo-alueelle ovat rantautuneet hevostarvikemerkkien huippusuositut klassikot ja
trendikkäimmät uutuudet huimien tarjousten kera. Ratsastuslajeihin ja tallielämään liittyvien
tarvikkeiden ja muodin lisäksi paikalla on paikallinen kultaseppä, jonka mallistoissa näkyy
hevosten herättämää inspiraatiota, sekä Mother’s Day Special -maastoesteluokkaa sponsoroiva
pohjoismainen kauneus- ja hyvinvointibrändi bewellmylove. Heidän pisteellään tehdään myös
kynsien geelilakkauksia, juhlavia pikakampauksia ja ehostuksia. Expo-alueella ei myöskään ole
unohdettu kulttuuria: oma expo-telttansa on omistettu lähialueiden nuorten taiteilijoiden
hevosaiheiselle yhteisnäyttelylle.
Ravintolamaailma
Trendikästä streetfoodia, helppoa ja nopeaa sormiruokaa, mausteita maailmalta ja
periruotsalaisia lihapullia yhteisen istuskelualueen ympärillä. Hae itsellesi sopivaa hiukopalaa ja
liity sitten ystäviesi seuraan. Rennot ravitsemushetket on taattu.

MUUTA ALUEESTA
Majoitusvaihtoehdot
Hannabyn linnanhotellin lisäksi kilpailijoille ja yleisölle suositellaan Stall Falkencreutzin
toimitiloista toista kilometriä pohjoiseen sijaitsevaa majataloa tai huokeimpana vaihtoehtona
noin seitsemän kilometrin päässä kisapaikalta kaupunkiin päin sijaitsevaa asuntolamajoitusta.

KUVIA JA KARTTOJA
Visuaalisia virikkeitä tarinointiin ja kuvien tekoon.
Kilpailualue

Hannaby Hanami Weekin kilpailualue. Ks. myös koko alueen kartta, sis. Stall Falkencreutzin
tilat. Kartat eivät ole mittakaavassa.

Yleiskuva areenasta.

Kouluratsastus
& alueen kukkaistutusten teema

Kouluaidat seuraavat areenan aidan tyyliä.

Esteratsastus
Muun muassa nämä esteet nähdään viikon aikana esteradoilla. Radat vaihtelevat eri luokissa;
velvoittavia ratapiirroksia ei ole. Estepiirroksissa saa vapaasti suunnitella esteiden sijainnit ja
lisää erityyppisiä esteitä.

Estetolpissa ja -johtimissa käytetyt clipartit Pixabaysta:
Bewellmylove-johteet Donato Nasuti
Huulipunat OpenClipart-Vectors
Lyhdyt RefusedMind
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Tulppaanit Jennifer R.
Vesiesteen karpit infobono
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Maastoesteitä

Esteet Pixabaysta:
Kakut ja croissant Midora
Karhu Annalise Batista
Keinuhevonen Clker-Free-Vector-Images
Lukittu arkku ja paku OpenClipart-Vectors
Puuarkku, kivisilta, puusilta Jazella
Talo SilviaP_Design
Vapaasti kopioitava tausta
Taustaa saa käyttää vapaasti tapahtumaan liittyvissä piirroksissa. Oikean alakulman tekstejä
ei saa piilottaa, poistaa tai muokata.

>> Linkki kuvaan

