
 

 

Meddelande till ryttare 
 
Meddelande till ryttare vid Djursholms Ridklubbs Dressyrtävling  den 14-16 september 2012 
på Djursholms Ridhus. 
  
Tidsprogram: 
Fredag . 15.30 Klass 7 Intermediaire 1B 2011 
  Förklass till Lövsta Future Challenge cup 
 
Lördag .  08.00 Klass 6 FEIs Prix S:t Georges 2009 
Därefter Klass 5 Intermediaire IIB 2011 Lövsta Future Challenge cup Avd A U25 
 Klass 4 Intermediaire IIB 2011 Lövsta Future Challenge cup Avd B U 
hästar  
 Klass 3       FEIs Grand Prix 2009 
 
Söndag  . 08.00 Klass 2       FEIs Intermediaire I 2009 
Därefter Klass 1 FEIs Grand Prix Kür 2006 
 
 
Avanmälan sker i TDB eller på sekretariatet  tel. 08-755 15 31 el 070 562 03 33 
Preliminära startider för klass 7 ligger ute nu och fasta starttider kl 20.00 på torsdagen. 
Preliminära startider för klass 6-3 ligger ute nu och fasta startider kl 20.00 på fredagen. 
Preliminära starttider för klass 2-1 ligger ute nu och fasta starttider kl 20.00 på lördagen. 
 
Ryttarfest:  
En av våra sponsorer, Englessons Möbler bjuder på ryttar-, domar- och sponsorfest i sina fina lokaler på 
Östbergavägen 16, ett stenkast  
från tävlingsplatsen.  OSA senast 10:e sep till lena@englesson.com Inbjudan gäller ryttare + en person.   
 
Sekretariatet (tel. 08-755 15 31) är bemannat 

      fredag från kl 13.00 
      lördag från kl 07.00 
      söndag från kl 07.00    

Övrig tid ring 070 562 03 33 Pi Eldblom.        
Vid ankomst checkar ryttare in på sekretariatet vid stallet och får då inträdesband som ger entré samt 
tillgång till VIP-hörnan och två entrébiljetter.  
Vip-hörnan är öppen lördag och söndag och serverar varm lunch samt kallskuret resten av dagen. 
Ingen entréavgift på fredagen. Alla under 18 år går in gratis. 
Vaccinationsintyg visas på parkeringen eller i sekretariatet. I samband med incheckning meddelar ryttare 
i klass 1 namnet på sin hästskötare då det finns ett speciellt pris till vinnande hästs skötare! 
 
Uppstallning: 
De ryttare som bokat uppstallning för hela helgen ringer ca 45 min före ankomst på 070 562 03 33 så 
möter vi upp.  
Uppstallning sker på spån från Granngården i Suxbox rengjorda av PFM Steam & Clean. 
 
Hovslagare: 
Ida Renström finns på plats och nås på 073 563 23 49 
 
Framridning: 
Framridning sker ute på gummiflisbana vid parkeringen och i ridhus 18 x 32m.  
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Framridningen inomhus är begränsad till 5 ryttare i taget (bara de som ska rida aktuell klass).  
 
Gå genom skogen från uppstallning/parkering upp till tävlingsplatsen (så länge det är ljust)! Då slipper 
vi blanda publik och hästar på Östbergavägen.  
Även när ni rider tillbaka efter avslutad ritt vill vi att ni tar vägen genom skogen.  
 
Ridhuset är öppet för ridning: 
          -   torsdag kväll kl 22.00 – 23.00 
          -   fredag kl.10.30 – 14.30 samt efter prisutdelning i klass 7 och en timme framåt. 
          -   lördag och söndag morgon fram till 30 min före första klassens start samt lördag efter 
    sista klassens slut. 
 
Veterinärbesiktning: 
Besiktning sker utanför dagis på Hildingavägen, strax utanför uppstallningen/parkeringen.  
Tid: lördag kl. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 och 17.45 av veterinär Maria Bolin. 
Ingen veterinäravgift debiteras då Agria sponsrar!! 
 
Prisutdelning sker för placerade 1-3 till häst – övriga till fots. OBS undantag ges endast av överdomaren. 
Priser hämtas ut i prisrummet (bredvid sekretariatet).  
OBS Hästägarens/ryttarens org.nr el. personnummer måste finnas för att erhålla premier. Premier 
kommer endast betalas ut via TDB.  
Kontrolluppgift kommer att lämnas till skattemyndigheten på utbetalda premier till de ryttare som inte 
har F-skatt. 
  
Vår cafeteria, som har både mat, kaffe och godis, är öppen under hela meetinget från morgon till kväll, 
se vår hemsida.  
 
Utanför stallet kommer Torget finnas med många utställare som visar allt från produkter för ryttare och 
häst till bilar, smycken, kläder och mycket annat! 
  
Soundcheck för kür-klassen:  
De som inte redan har mailat in sin kürmusik är vi mycket tacksamma om det kan göras så snart som 
möjligt till eliten.drk@telia.com. 
Dock bör alla för säkerhets skull även ta med sin CD. De som inte har sin musik digitalt lämnar in sin CD 
så snart som möjligt till sekretariatet. Soundcheck enl ök på tävlingsplatsen. 
 
Parkering: 
Hästtransporter parkerar på parkeringen vid Hildingavägen. Personbilar parkerar i hagen vid 
Östbergavägen. Följ skyltarna, parkeringsvakter finns.  
Parkeringen ligger en bit från tävlingsplatsen varför vi ber er lägga en lapp i bilfönstret med mobilnr där 
vi kan nå er om något händer med er häst då ni inte är där.  
  
Vägbeskrivning finns på http://www.djursholms-ridklubb.com/web/page.aspx?refid=472 
  
Förfrågningar kan göras till tävlingsledaren Annica Lund på tel. 0706-38 39 98 el. till sekretariatsansvarig 
Pi Eldblom 070 562 03 33. 
 
För att göra tävlingsdagen extra trevlig för vår publik är vi väldigt tacksamma om ni kan fylla i några 
rader om er själva och er häst.  
Blanketten hittar du här men kan även hämtas i sekretariatet. 
 
OBS! Hundförbud gäller på hela anläggningen! 
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Vi hälsar er hjärtligt välkomna till tävlingen!      
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