
 

Välkommen till  

Åkerbo Rid- & Körsällskaps & Mjölby Allmänna Ryttarsällskaps 

lokala/regionala  

 

Fälttävlan för ponny och häst 
Lördag 29 – söndag 30 augusti 2015 

 

Sekretariatet 

Telefon till sekretariatet från fredag kl 16 och hela helgen, Caroline Ryttse 0733-743 177. 

Öppet fredag kväll kl 16.00 – 19.00, lördag från 06:30 och söndag från 07.00 till tävlingens slut.  

Sekretariatet finns i vagnen bredvid kafeterian. 

 

VI STÖTTAR ung cancer! I fiket kommer en insamlingslåda för ung cancer att finnas, ÅRKS 

kommer lägga motsvarande summa som ni deltagare skänker. 
 

Nummerlapp och medical card  

Nummerlapp fås i sekretariatet. Glöm inte att ta med nummerlappsficka. Nummerlappen ska bäras vid 

samtliga moment. Medical card ska bäras av samtliga ryttare på vänster arm vid terrängmomentet. 

Fälttävlans Ryttarbok skall kunna uppvisas på begäran. 

 

Uppstallning:  
Anmälan i sekretariatet, vaccinationsintyg ska vara visat innan hästen lastas ur och tas in i box:en. OM du 

kommer efter att sekretariatet stängt kl 19 på fredagen eller efter att sekretariatet stängt på lördagen ring i 

förväg till uppstallningsansvarig Inger Dackemyr 0734-184832. Vill du köpa till spånbal kostar det 100 kr/bal, 

betalas i sekretariatet. Boxen skall vara tömd och utsopad, dvs i samma skick som vid ankomsten, när du 

lämnar den. Om du är osäker, kontrollera att boxen är godkänd med uppstallningsansvarig/Inger. 

 

Efteranmälningar och Avanmälningar 

Skall göras i TDB, för avanmälan efter fredag 28 augusti kl 18 ring/sms:a till sekretariatet, telnr se ovan. 

Veterinär/sjukintyg skickas till inger@dackemyr.se. Veterinär- och sjukintyg ska vara klubben tillhanda 

senast 7 dagar efter tävlingens slut, dvs senast den 6 september.  

 

Vaccinationsintyg 
Visas vid ankomst till P-vakten, det är ditt ansvar att se till att du blir avprickad!  

 

Starttider 

Preliminära starttider kommer att finnas på vår hemsida http://www.arks.se/ och i Equipe Online. Fasta 

starttider sätts torsdag 27/8 efter kl. 20.00 för alla lördagsklasser och fredagen den 28/8 efter kl 20:00 för 

söndagsklasserna. Aviseras på hemsidan, Equipe On-line samt på tävlingsplatsen. Ändring av starttider på 

ryttarens begäran kommer INTE att tillgodoses annat än vid uppenbara felaktigheter. 

Om du är anmäld och inte syns i startlistan, saknar vi din betalning. Kontrollera din ekonomi i TDB! 

Obetalda starter är inlottade och kommer att synas så fort vi fått betalt. Du är alltså INTE avanmäld! 

 

Prisutdelning  

Prisutdelning sker till fots vid sekretariatet ca 45 min efter avslutad klass. Resultat från hinderdomare samlas 

in efter varje klass, så fort resultatet är sammanställt meddelas detta av speakern och anslås vid sekretariatet. 

 

Finalen i The Real Conquest i H100 

Regler www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_653924/cf_69694/The_Real_Conquest.PDF de 10 bästa 

ekipagen enligt reglerna som anmält sig till klass 2 rider i finalklassen, dvs klass 22. 

http://www.arks.se/
The%20Real%20Conquest,%20www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_653924/cf_69694/The_Real_Conquest.PDF


 

Veterinär- och ambulansavgift  

200 kr som betalas vid anmälan i sekretariatet. Du kan betala med kort via iZettle eller med Swish.  

Om du betalar kontant ha med jämna pengar. 

 

Veterinärbesiktning  
Veterinär finns på anvisad plats från kl 10:30 till 13:00 båda dagarna. Tänk på att det kan vara kö!  

 

Ridunderlag 

Dressyren rids på gräs, 20x60m bana för alla hästklasser samt CNCP*, övriga ponnyklasser 20x40m bana. 

Framhoppning och hopprovet på sandbana. Terrängritten går i huvudsak på gräs, framridning på gräs. 

 

Servering 
Finns på tävlingsplatsen, varm lunch kommer att serveras;  

 Pulled beef, ris och barbecuesås eller  

 Vegetarisk linsgryta med kokosmjölk.  
Båda rätterna är laktos och ägg-fria.  

Även toast, smörgås, glass, fika mm 

  

Banvisningar, samling vid startfållan 
För lördagens klasser är banan öppen att gå på egen hand från kl 16.00 på fredagen 28 augusti. 
Lördag 30/5 10:00, lördagens klasser 
För söndagens klasser är banan öppen att gå på egen hand efter att tävlingen är avslutad på lördagen 29 augusti. 

Söndag 31/5 10:00 

 

På söndagen finns möjlighet för klass H90, P70 och P80 till uppsutten bangång. Terrängbanan kommer under 

15 min vara öppen för ryttarna att ”gå” banan till häst i skritt/kort trav, visa hindren samt vada igenom vattnet. 

Tider anslås i sekretariatet på tävlingsdagen i samband med att terrängtiderna anslås.   

OBS! Du måste lämna banan omedelbart då speakern meddelar det, även om du inte hunnit rida runt! 
 

Funktionärer 

Överdomare: Pernilla Bjuhr 

Teknisk delegat: Pernilla Bjuhr 

Tävlingsledare: Ida Eriksson (lördag) och Sara Jacobsson (söndag) 

Kontaktperson: Inger Dackemyr, 0734-184832  tom fredag kl 16:00 

Ryttarsekretariat: Caroline Ryttse, 0733-743 177 from fredag kl 16:00 

Banbyggare hoppning: Helen Bizzotto 

Domare hoppning: Linus Ekwall 

Banbyggare, terräng: Lars-Erik Gällerdal och Svante Dackemyr 

Controller/säkerhetsansvarig: Kerstin Krystadius 

                    

OBS!  Preliminärt tidsprogram,  

OM det blir många klassbyten kan startordning o bana behöva ändras söndag. 
 

 Lör 29/8 Häst     

 08.00 Klass 1 Dressyr Bana 1   Anette Henriksson 

 Efter klass 1 Klass 22 Dressyr Bana 1 Anette Henriksson 

 07.30 Klass 2 Dressyr Bana 2  Eva Bergstrand Roos 

 07:30 Klass 3 Dressyr Bana 3   Klara Martinsson 

 Inom 30 min efter dressyrprovet Banhoppning Sandbanan 
 

 

 ca 14 Klass 1 Terräng   

 därefter Klass 2 Terräng   

 därefter Klass 22 Terräng   

 därefter Klass 3 Terräng   



OBS!  Preliminärt tidsprogram,  

OM det blir många klassbyten kan startordning o bana behöva ändras söndag. 
 

Sön 30/8 Ponny & Häst     

 08:30 Klass 4 Dressyr Bana 1 Anne Spetz 

 därefter Klass 14 Dressyr Bana 1 Anne Spetz 

 08:00 Klass 6 Dressyr Bana 2  Eva Bergstrand Roos 

 därefter Klass 7 Dressyr Bana 2 Eva Bergstrand Roos 

 därefter Klass 8 Dressyr Bana 2 Eva Bergstrand Roos 

 därefter Klass 12 Dressyr Bana 2 Eva Bergstrand Roos 

 därefter Klass 11 Dressyr Bana 2 Eva Bergstrand Roos 

 08:00 Klass 10 Dressyr Bana 3 Lisbeth Tornelid 

 därefter Klass 9 Dressyr Bana 3 Lisbeth Tornelid 

      

 
Inom 30 min efter dressyrprovet Banhoppning Sandbanan 

 

 

 ca 13:30 Klass 4  Terräng   

 därefter Klass 6  Terräng   

 därefter Klass 7 Terräng   

 därefter Uppsutten banvisning för H90 15 min  

 därefter Klass 14 Terräng   

 därefter Uppsutten banvisning för P80 15 min  

 därefter Klass 8 Terräng   

 därefter Klass 9 Terräng   

 därefter Klass 10 Terräng   

 därefter Uppsutten banvisning för P70 15 min  

 därefter Klass 11 Terräng   

 därefter Klass 12 Terräng   

 Ännu inga anmälda i klass 5 och 13 läggs till vid behov. 

 

Vägbeskrivning till Ekenäs terrängbana 
OBS!  Ta med vatten i transporten. Det är begränsad tillgång av vatten vid terrängbanan. Vattnet får enbart användas till 
att tvätta och vattna hästar och det är inte tillåtet att tvätta skydd med detta vatten.  

 

Från Linköping:  
Åk mot Åtvidaberg/Västervik rv35, vid rondell ”Vårdsberg” tag 3: e avfarten mot Askeby/Ekenäs slott ca 12 

km, vid skylt "Ekenäs slott" fortsätt rakt fram ytterligare 300 m och sväng vänster mot Ringstorp så är 

infarten för transporter till terrängbanan på vänster sida.  

OBS! Ta gärna till en extra 5 min då det är vägbygge vid bron strax efter Vårdsbergsrondellen, risk för kö! 

 

Från Norrköping: 
Åk E4:an mot Linköping. Sväng av E4:an mot Linghem (till gamla E4:an) vid Statoil-macken Norsholm och 

fortsätt mot Linköping/Linghem. Strax efter Gistad samhälle, sväng av vänster mot Björsäter. Följ vägen till 

Örtomta och sväng vänster igen mot Björsäter. Följ vägen några kilometer och vid skylt "Ekenäs slott" 

fortsätt rakt fram ytterligare 300 m och sväng vänster mot Ringstorp så är infarten för transporter till 

terrängbanan på vänster sida. 

 

GPS koordinater: 

System WGS84  System RT90 

Lat: N 58o 23´47.39"  

Lon: E 15o 57´38.96" 

X= 6474824  

Y= 1509101 

 

Hjärtligt välkomna till fälttävlan på Ekenäs terrängbana! 

Åkerbo Rid & Körsällskap & Mjölby Allmänna Ryttarsällskap 



 

Ett stort tack till våra sponsorer: 
 

 

 

 

                    

 

              

 

           

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

          

 

          

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
i Linköping 


