
 MEDDELANDE TILL RYTTARE 

 

Tierps Ryttarklubb          

 

 

 

 
1. Tävlingarna börjar torsdag kl. 07.00, fredag kl. 07.00, lördag kl. 07.00 och söndag kl. 

08.00.  

Tävlingarna hålls utomhus på grus 55x110m. Framridning utomhus på grus 30x80m.              

 

2. Sekretariatet är beläget vid hoppbanan och öppnar onsdag kl. 18.00–20.00, torsdag-

lördag kl. 06.00 och söndag kl.07.00 och stänger 30 min efter sista start. Telefon till 

sekretariatet: 070-601 64 79. Alla gällande papper skall uppvisas före första start. Alla 

premier betalas ut till TDB. 

 

3. Startanmälan: Ekipage är automatiskt startanmält. Ändringar och strykningar görs senast 

60 min innan respektive klass börjar, eller senast klockan 18.00 om det gäller 

nästkommande dags första klass. Inga efteranmälningar kommer att tas emot pga. det 

stora startfältet.  

 

4. Servering finns på plats med dagens lunch och frukost  

 

5. Uppstallning i mobila boxar, grundspånade. Spån finns att köpa, 80 kr/bal. Ankomst 

onsdag endast mellan 18.00–22.00. Tömning av boxarna skall göras innan hemfärd, om 

inte detta är utfört debiteras 500 kr/box. Vid ankomst kommer det att finnas personal som 

hjälper till vid urlastning av packning för att så snabbt som möjligt kunna flytta fordon från 

uppstallningsområdet pga. platsbrist. 

 

6. För de som bokat inkvartering gäller samma ankomsttider som för uppstallningen, nyckel 

finns vid rummen. Medtag sänglinne. 

 

7. Elplatsbiljett skall hämtas ut i sekretariatet och läggs väl synligt.  

 

8. Parkering, alla tomma transporter och personbilar SKALL parkeras på anvisad plats. 

Även tältning sker på anvisad plats. Felparkerade transporter eller bilar kommer att 

transporteras bort.  

 

9. Prisutdelning: De 6 främsta ekipagen till prisutdelning, övriga hämtar sina priser i 

sekretariatet. Unghäst hämtar i sekretariatet. 

 

10. Klass 16 rids som enligt TR III moment 383 B punkt 3, 25% till andra omgången dock alla 

felfria. Ekipagen tar med sig felen från första omgången, omvänd startordning. 

 

11. Tidsprogram och startlistor  
 

Tidsprogram och startlistor finns på www.equipe.com.  

http://www.equipe.com/


 

 

12. Veterinär: Carita Levenius. ALLA hästar skall besiktigas innan första start. 

Besiktningstider:  Torsdag: 06.00-09.00 därefter varje hel timme 

  Fredag: 06.00-09.00 därefter varje hel timme 

  Lördag: 06.00-09.00 därefter varje hel timme 

  Söndag: 07.00-09.00 därefter varje hel timme 

 

13. Banbyggare: Leif Hall    

Överdomare: Barbro Lillje 

Hoppdomare: Björn Johansson 

Tävlingsledare: Linda Eriksson 

Resultatansvarig: Anders Westlund 

 

14. Förfrågningar till Camilla Karlsson, camilla@konsulttjanst.se 

 

15. Hundar skall hållas kopplade inom hela tävlingsområdet. Omhändertagen hund återfås 

mot en avgift om 500 kr. 

 

16. Delning av klass göres samma dag som den ska genomföras. Pga det stora startfältet ber vi 

er vara redo att gå in på banan i god tid och det kommer vara 3 ekipage på banan samtidigt. 

Utgång sker nere mot uppstallningen. 

 

 

17. Vägbeskrivning: Från Uppsala kör E4 norrut i ca 6 mil, sväng vid avfart 193 mot Tierp, i 

nästa rondell kör rakt fram, fortsätt ca 2 km, skylt ridhus till vänster. Från Gävle kör E4 

söderut i ca 5 mil, sväng vid avfart 193 mot Tierp, kör ca 1 km, i nästa rondell kör rakt 

fram, fortsätt ca 2 km, skylt ridhus till vänster. 

 

       

 

Varmt välkomna till Tierp! 

 

 

Tävlingsledningen 

 

 

 


