
MEDDELANDE TILL RYTTARE 

 

   

        

 

 
 

1. Tävlingarna börjar Fredag kl. 12.00    Lördag kl. 09.00     Söndag kl. 09.00 

Tävlingarna hålls utomhus på grus 55*110m. Framridning utomhus på grus 30x80m.                                                     

 

2. Sekretariatet är beläget vid hoppbanan och öppnar fredag 11.00 och övriga dagar 08.00 

och stänger en halvtimme efter sista start.  Telefon till sekretariatet: 070-6016479. Alla 

gällande papper skall uppvisas före första start.  

 

3. Startanmälan: Ekipage är automatiskt startanmält. Ändringar görs senast klockan 18.00 

dagen innan. Ekipage som uteblir och ej avanmält faktureras avgiften + 150kr/klass. Vid 

fakturering uttages en faktureringsavgift på 100kr. Påminnelseavgift 45kr och 

dröjsmålsränta 15%. Betalning skall ske inom 10 dagar. 

 

4. Servering finns på plats med dagens lunch och frukost. 

 

5. Uppstallning  i mobila boxar, det ingår 2 balar/box. Spån finns att köpa, 80kr/bal. 

Ankomst före fredag måste meddelas på telefon 070-6016479. Boxarna skall tömmas 

innan hemresa, om detta inte sker kommer vi att ta ut en extra avgift på 500kr/box.  

 

6. För de som bokat inkvartering gäller samma ankomsttider, nyckel finns vid rummen och 

en förteckning över rummen sitter nere vid klubbhuset. Medtag sänglinne. 

 

7. Elplatsbiljett skall hämtas ut i sekretariatet och läggas synligt. 

 

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

sekretariatet. Ungponny hämtar i sekretariatet. 

 

9. Klass 3, 9, och 14, Childrens Competition är inställda pga för få starter.  

 

 

10. Veterinär: Carita Levenius Till en kostnad av 100kr /ponny 

Besiktningstider:  Fredag 11.00-13.00 därefter varje hel timme 

  Lördag 08.00-10.00 därefter varje hel timme 

  Söndag 08.00-10.00 därefter varje hel timme 

 

11. Banbyggare: Lena Salin    

Överdomare: Jackie Widlund 

Hoppdomare: Björn Johansson 

Resultatansvarig: Anders Westlund 

 

12. Förfrågningar till Camilla Karlsson camilla@konsulttjanst.se 

 

13. Startlistor och resultat kommer att finnas på www.equipe.com  

       

mailto:camilla@konsulttjanst.se


14. 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 

 

 

 


