
Årsta-Runstens Sportryttare 
presenterar  

2012 års Svenska Mästerskap i 
hoppning för ponny utomhus  

samt  
RS Mustang-Cup för ponny och junior på häst. 

 
 
Meddelande till ryttare 

 
 
Startlistor  Startlistor finns på Equipe Online. Ändring eller strykning görs i 

sekretariatet senast 30 innan respektive klass börjar, eller senast 
kl 19.00 om det gäller nästkommande dags första klass. 
 
Om ni har anmält er, men ej hittar ert namn i startlistorna, 
vänligen se till att det finns pengar på ert TDB-konto på tisdag, 
31/7, så att vi kan göra en ny dragning av pengarna då. Det 
verkar som att en del ryttare missat att klicka för vissa klasser i 
sin anmälan. Om ni vet att pengar är dragna i TDB men saknar 
ert namn i startlistorna i någon klass, vänligen hör av er till 
sekretariatet, 0731566769. 

 
Bana  Tävlingen hålls gräsbana (70x112 m). Framhoppning på gräs. 
 
Sekretariat Öppettider: 

Onsdag 1 augusti: 17.00 – 21.00. 
Torsdag 2 augusti: 10.00 – 30 min efter sista start.  
Fredag 3 augusti: 08.00 – 30 min efter sista start.  
Lördag 4 augusti: 08.00 – 60 min efter sista start.  
Söndag 5 augusti: 08.00– 30 min efter sista start.  
 
Sekretariatet är beläget på övervåningen i ridhuset.  
Telefon: 073 156 67 69  
Mail: sekretariatet@arsta-runsten.se  
 
Om avanmälan sker efter 27/7-12, kl 18.00, återbetalas 
meetingavgiften(minus 100 kr) endast om veterinär- eller 
läkarintyg visas upp/skickas in till klubben senast 17/8-12. 
 

Efteranmälningar  Tas emot senast 30 min innan resp. klass börjar. 
 

Hundar  Hundar skall hållas kopplade inom hela tävlingsområdet. 
 

mailto:sekretariatet@arsta-runsten.se


Uppstallning  Uppstallningen öppnar onsdag kl. 15.00. Ej ankomst senare än 
kl. 23.00. Två stycken balar spån i boxarna vid ankomst. Extra 
balar 100 kr/st. Ta med egen grep & kärra.  
 
Infart till nya uppstallningsområdet sker via ny infartsväg till höger 
innan man kommer fram till tävlingsområdet, se 
anläggningsskiss.  
 
Uppstallningsansvarig: Christina Lincesso, tel: 070 598 66 12.  
 
OBS! Boxarna skall tömmas innan hemfärd. Ej urmockad box 
debiteras med 500 kr.  
 
Möjlighet att få hjälp med morgon och kvällsfodringarna. 50 
kr/fodring eller 200 kr/meeting. Bokas via uppstallningsansvarig. 
Pengarna går oavkortat till klubbens ungdomssektion. 
 

El & Parkering  Parkera på anvisad plats. Lastbilar vid ridhuset samt vid 
uppstallningen. 
Trailers & bilar på anvisad plats på fälttävlansbanan och även 
vissa vid uppstallningen. 
Hämta kvitto i sekretariatet för betald elplats och placera synlig i 
vindrutan. 
 

Nummerlappar  Nummerlappar tillhandahålles ej. Nummerlapp skall bäras på 
hästen på hela tävlingsplatsen när den är ute ur boxen, även vid 
hästbesiktning.  

 
Hästbesiktning  Veterinärbesiktning ska göras före första start. Kostnad 120 

kr/häst, betalas i sekretariatet.  
Besiktning onsdag 18.00-21.00, vid uppstallningsområdet.  
Torsdag 09.00-15.00, fredag 8.00-15.00, vid ridhusets ena 
långsida. 
 
Övrig tid finns telefonnummer till veterinär anslagen vid 
besiktningsplatsen. 
 

Vaccinationsintyg  Vaccinationsintyg skall uppvisas i samband med 
veterinärbesiktning. 
 

Finaler  OBS! Startanmälan ska göras till samtliga finaler! 
Kvalificerade ekipage ska startanmäla senast lördag kl. 
19.00. 
 
Till SM-final går de 20 bästa ekipagen i respektive kategori. 
Ryttare får endast rida en ponny/kategori i SM-finalen.  
 
40% av ekipagen går till final i RS Mustang-Cupen, enligt 
platssiffermetoden. Om flera ekipage hamnar på samma poäng 
enligt platssiffermetoden, så ger placeringen i kvalklass 6/66, 



omgång 2, företräde till finalen. 
 

Prisutdelning  Sker till häst för de 6 främst placerade i Avd. A. Avd. B erhåller 
rosett vid utsläppet. Övriga hämtar sina priser i sekretariatet. 
 
I SM-finalerna sker prisutdelningar för alla finalekipage efter varje 
kategori, enligt anvisningar på tävlingsplatsen. 
 
Täcke till bästa stilekipage i varje kategori (SM). 
 

Servering  Restaurang med gott utbud finns på tävlingsplatsen. Frukostbuffé 
serveras varje dag. 
 

Festligheter  Invigning sker fredag kväll, i ridhuset, kl 19.30. Alla ryttare som 
ska delta i SM samlas vid ridhusets ingång kl 19.15, gärna 
tävlingsklädda.  
 
Ryttarfest lördag kväll kl 19.30! Biljetter bokade via TDB hämtas i 
sekretariatet. 
 

Fotografer  Fotografer från Ridskolefoto finns på plats under tävlingen, 
möjlighet att se och beställa bilder på www.ridskolefoto.se 

 

 
Huvudfunktionärer 

 
Tävlingsledare  Pelle Schild, 070 308 04 88,  

Anne Rantalainen, 070 669 56 92 
 
Hovslagare  Sonny Palmqvist, 073 142 55 02 
 
Banbyggare  Maria Alfredsson 
 
Överdomare  Robert Solin, 0738-35 29 00 
 
Domare  Barbro Lillje, Björn Johansson 
 
Stildomare  Utses av SvRF 
 
Pressansvarig  Malin Fredriksson 
 

 
 
 
 
 



Tidsschema 
 

Torsdag 

Första start kl. 11.00 
 
Rs-Mustang Cup, förklass: 
Klass 10  kat B 12/0 

kat C 37/1 
kat D 46/3 

 
Klass 110  Häst 40/10 
 
SM, välkomsthoppning: 
Klass 9  kat B 28 

kat C 22 
kat D 13 

 

Fredag 
Första start kl. 09.00 
 
Rs-Mustang Cup, omg 1: 
Klass 8  kat B 14/0 

kat C 48/1 
kat D 60/1 

 
Klass 88  Häst 30/7 
 
SM, omg 1: 
Klass 7  kat B 32 
Klass 77 kat C 24 
Klass 777  kat D 15 
 

Lördag 
Första start kl. 09.00 
 
Rs-Mustang Cup, omg 2: 
Klass 6  kat B 13/0 

kat C 46/1 
kat D 58/1 

 
Klass 66  Häst 29 /1 
 
SM, omg 2: 
Klass 5  kat B 30 
Klass 55  kat C 22 
Klass 555  kat D 15 
 

 



 
Söndag 

Första start kl. 09.00 
 
Rs-Mustang Cup, consolation: 
Klass 4  kat B 8 

kat C 27 
kat D 33 

 
Klass 44  Häst 13 
 
SM, consolation : 
Klass 3  kat B 5 

kat C 4 
kat D 8 

 
RS.Mustang, final: 
Klass 2  40 % av ekipagen från kvalomgångarna fredag/lördag 
Klass 22  40% av ekipagen från kvalomgångarna fredag/lördag 
 
SM, final: 
Klass 1  Max 20 ekipage/kategori. 
 
Under söndagen går eventuella unghästar, avd B, före avd A.  
 

 
 

Varmt välkommen önskar 
Årsta-Runstens Sportryttare, 

Runsten Equestrian 
& 

Våra partners! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vägbeskrivning: 
 
Från Stockholm C  
Ta Huddingetunneln från Gullmarsplan och fortsätt mot Tumba tills du passerar 
korsningen vid Flemingsberg och Huddinge sjukhus. Vid nästa trafikljus ta till vänster 
mot Tungelsta och fortsätt på den vägen 8 - 9 km tills du kommer till en korsning 
(gamla Södertälje/Haningevägen) kör rakt över korsningen in på en grusväg 
och Runstens Gård ligger ungefär 800 m längre fram. 
 
Från Sydvästra Stockholm  
Söder om Kungens Kurva finns en avtagsväg från E4 mot Huddinge Sjukhus, kör 
igenom sjukhusområdet, ta sedan till höger vid Flemingsberg trafikljus mot Tumba. 
Därefter vid nästa trafikljus ta till vänster mot Tungelsta och fortsätt på den vägen 8 - 
9 km tills du kommer till en korsning (gamla Södertälje/Haningevägen) kör rakt över 
korsningen in på en grusväg och Runstens Gård ligger ungefär 800 m längre fram. 
 
Från Sydöstra Stockholm  
Om det inte går att ta tunneln från Gullmarsplan ta då väg 73 mot Nynäshamn och ta 
avfart 257 mot Västerhaninge fortsätt igenom Tungelsta ca 1 mil (mot Södertälje) på 
vänster sida kommer du sedan att se skyltat Runsten och Lövtorp. 
 
Söderifrån 
Från E4/E20 vid Södertälje ta väg 225 mot Nynäshamn. Sväng vänster vid Rosenhill. 
Vid Uringe allé sväng vänster in på väg 257, skylt mot Tungelsta, fortsätt ca 7 km. 
Vid korsningen Tullinge/Lida ta till höger in på en grusväg mot Lövtorp och Runsten. 
 
GPS koordinater 
Longitud 17° 55’ 49” E 
Latitud 59° 07’ 12” N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anläggningsskiss: 
 

 


