
MEDDELANDE TILL RYTTARE 
 

Lag-SM Fälttävlan 31/8 – 2/9 2012 
för häst och ponny hos 

Årsta-Runstens Sportryttare 
    
 
Sekretariat   Är beläget i ridhuset på övre våningen se skyltar, telefon 070 691 28 90   

Öppettider: 
torsdag kl. 15.00 - 22.00 
fredag 10.00 - tävlingarnas slut. 
lördag 07.00 - tävlingarnas slut, söndag 08.00 - tävlingarnas slut. 

 
Vägbeskrivning  Runstens Gård, Haninge för vägbeskrivning se  

http://www.lagsm2012.se/hitta-hit/ 
 
 

Anläggningsskiss  Se vår hemsida http://www.lagsm2012.se/anlaggningen 
 
Uppstallning All uppstallning sker på egen risk. Uppstallningen öppnar torsdag kl. 

17.00 Ej ankomst senare än kl. 23.00. 
Två stycken balar spån i boxarna vid ankomst.  
Extra balar 100 kr/st. Ta gärna med egen grep & kärra. 
 
Infart till nya uppstallningsområdet sker via ny infartsväg till höger innan 
man kommer fram till tävlingsområdet, se anläggningsskiss. 
 
OBS! Boxarna skall tömmas helt innan hemfärd. Ej urmockad box  
debiteras med 500 kr. 
 
Uppstallningsansvarig:  Caroline Wiborg  070 834 55 05 
  Carina Stephan Dake,  073 732 78 14 
 

Parkering&Elplats  Parkera på anvisad plats. Lastbilar, husbilar och husvagnar med bokad 
elplats vid ridhuset. Trailers & bilar vid uppstallning. Se anläggningsskiss. 

 
Hämta kvitto i sekretariatet för betald elplats och placera synlig i  
vindrutan. 
 

Hundar  Hundar skall hoppas kopplade inom hela tävlingsområdet. 

 
Avanmälan   Mail till sekretariatet@arsta-runsten.se 

 
Ekipage som ej avanmält och inte kommer till start ska erlägga en 
straffavgift på 150 kr/klass. 
Vid korrekt avanmälan samt att intyg kommer till oss senast den 10/9 
2012, enligt TR I mom 131, återbetalas hela anmälningsavgiften minus 
en administrativ avgift på 100:-, återbetalning via TDB.  
 

http://www.lagsm2012.se/hitta-hit/
http://www.lagsm2012.se/anlaggningen
mailto:sekretariatet@arsta-runsten.se


Invigning  Fredag kl 18.00 till fots lagvis, utomhus Grand Prix-banan 

 

Ryttarfest Lördag kl 18.00 i ridhuset, för dem som ej tidigare bokat, går biljetter att 
köpa i cafeteria senast lördag 12.00. 

 

 
Vet + Ambulansavgift Ambulans och veterinäravgift betalas på plats, 180 kr/ekipage. 
 
Tävlingsbanor  
Dressyr   Utomhus på gräs 20x40, 20 x60 banor, framridning på gräs. 
Hoppning    Utomhus på gräs 70 x112, framhoppning på gräs utomhus. 
 
Terräng  Framridning på gräs, framhoppning vid terrängbanan, collectingring vid 

starten, se anläggningsskiss. 
  
Klasser     obs ändring Observera klass Ponny P80 rids delat i två klasser klass 5 och 55 pga  

antal starter 
Dressyrprogram 
Klass 4          CNC* FEI CCI/CIC* (B) 2009  
Klass 5, 55    P80 Svenska Fälttävlansprogram Lättklass  2010 
Klass 6          P90  Svenska Fälttävlansprogram Lättklass  2010   
 
Banvisning   Fredag kl 15.00, lördag kl 10.00 och kl 14.00 
 
Starttider   Definitiva starttider kommer att finnas på Equipe Online www.equipe.com  

senast torsdag 30/8 kl 20.00 samt anslås på tävlingsplatsen. 
 

Veterinär   Besiktning ska göras lördag kl 10.00 - 12.00, 13.00-15.00 
 
Ryttarrepresentant Anslås vid sekretariatet 
 
Prisutdelning  Sker till häst för 1:a, 2:a och 3:a i lagklasser, I individuella klasser till fots 

ca 30 min efter avslutad klass på Grand Prixbanan. 
 

Resultat anslås vid sekretariatet samt på Equipe Online. 
 
Servering  Servering finns i ridhusets cafeteria med stort utbud inkl dagens lunch. 
 Cafeterian stänger lördag 16.00 pga förberedelse av ryttarfesten. 

 
 
Förfrågningar  Stephan Olsson 073-386 40 85 
 
Kom ihåg  Medical Card till terrängen, ska bäras på vänster arm. 

Ta med egen nummerlappsficka till dig och nummerlapp till hästen  
(vi har inga att låna ut), ska bäras under alla moment. 
 
Krav på fälttävlanskort för nya ryttare. Allt deltagande sker på egen risk. 
Ryttarbok, ska kunna uppvisas. 
 

Premier  Utbetalas via TDB, senast tre dagar efter avslutad tävling. 
Premier innehåller alla skatter och avgifter. För premiemottagare  
utan F-skattsedel, som under året fått över ett halvt prisbasbelopp  
från Årsta-Runstens Sportryttare, kommer A-skatt på 30% samt  
sociala avgifter att dras.  

 

http://www.equipe.com/


 
Fotograf   Fotografer från Ridskolefoto finns på plats under tävlingen,  

möjlighet att se och beställa bilder på www.ridskolefoto.se 
  
  
  
 

 
 
 
Tidsprogram  
  
Dressyr  Klass 4        CNC* Dressyr första start lördag 08.00  

Klass 5, 55  P80 Dressyr första start fredag 12.00 
                   obs ändring Klass 6        P90 Dressyr första start fredag 11.00 
 
Hoppning  Hopprov genomföres samlat  

Klass 5 och 6 Ponny  Första start lördag 08.00 
Klass 4 Häst   Första start lördag 15.00 
 

Terräng obs ändring Klass 5, 55 och 6 Ponny Första start 09.00  
  Klass 4 Häst  Första start 15.00 
 
 
 
Tävlingsledare Stephan Olsson, stephan.olsson@arsta-runsten.se, 073 386 40 85 
Sekretariat  Lena Wenehult sekretariatet@arsta-runsten.se, 070 691 28 90   
Överdomare  Björn Palm 
TD  Lars Christensson 
Domare dressyr Mariette Ehnlund Klass 4 och 5 (CNC* och P80) 
Domare dressyr Ann Hagstedt Klass Klass 55 (P80)  
Domare dressyr Marlene Kamsvik Klass Klass 6 (P90) 
 
Hovslagare  Lasse Johansson, 070 645 55 57 

 
 
Du och din häst är varmt välkomna och vi hoppas ni får 

en trevlig helg tillsammans med oss! 
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