
  
 
 

Ryttarmeddelande 

Vi hälsar er varmt välkomna till Lomma Ridklubbs Pay and 

Jump söndagen den 11 September. 

Tidsprogram 
Första star kl. 09.00 
A+B+C ponnyer: 0,10 m därefter höjning med 10 cm åt gången till 0,90 m. 
Därefter 20 minuter paus (det här av säkerhetsskäl), sedan  
D ponnyer + Häst: 0,40 m därefter höjning med 10 cm åt gången till 1,10 m. 

Bangång 
Banan är öppen för bangång, För B/C-ponny innan första start. 
För D-ponny/Häst, Innan första start. Vid många starter kommer bangång även att 
erbjudas under dagen. 

På banan 
Vi kommer att tillämpa max 5 olydnaden, sedan får ritten avbrytas och ekipaget 
lämna banan. Detta för att andra ryttare ska kunna göra en rimlig tidsplanering inför 
sin ritt. Vi kan lägga ner bommar på enstaka hinder vid behov. 

Har ryttaren ramlat av under ritten, gäller att ryttaren måste avbryta ritten och gå ut 
med ponnyn/hästen. Det ges möjlighet till omstart vid avramling efter sista start på 
samma höjd en gång utan ny avgift. Säg till vid utsläppet om du vill ha omstart. 

TR 
TR tillämpas vad gäller hästens hälsotillstånd, bestraffning samt godkänd hjälm, 
säkerhetsväst. Prydlig klädsel för ryttare önskas. 

Sekretariatet  
Öppnar kl. 8.00.  

Vaccinationsintyg 
Innan urlastning skall Vaccinationsintyg visas i sekretariatet.  

Lapp i Vindrutan 
Vi uppskattar om alla lägger en lapp med ett telefonnummer i vindrutan. 



  
 
 

Kontakt 
Telefonnummer 072 2 88 77 84 gäller under tävlingen, ingen kommunikation via mejl 
den 11 september 2016. 

Startlistor 
Startlistor kommer att finnas på Equipe och uppdateras kontinuerligt. 

Länkar till 
Anläggningsskiss  
Lomma Ridklubbs hemsida  

Bana 
Pay and Jumpen hålls utomhus på sandbana 60 * 65 m. Framridning ridhus 20 * 40 
m. Framhoppning utomhus på sand 35 * 60 m.  

Rosetter 
Rosetter och plaketter finns att köpa i cafeterian vi tar kort och ser gärna att man 
betalar med kort. 

Servering 
Servering med bl.a. grill under lunchtid kommer att finnas på plats. Vi tar kort och 
ser gärna att man betalar med kort.  

Adress  
Fritidsvägen 4 234 34 Lomma 

GPS Koordinater 
55.687011, 13.069613 

Vägbeskrivning 
Från E6 avfart Lomma (nr 20), Lund: 
I rondellen tag andra avfarten (rakt fram). I nästa rondell ta första avfarten, vid 
trafikljusen fortsätt rakt fram. Tag andra till höger efter trafikljusen (skylt med Habo 
Gård). Tag först vägen till höger (glömde inte att svänga första till höger), fortsätt förbi 
brukshundsklubben, när vägen delar sig håll till höger (här ser ni det gula ridhuset). 

Från Bjärred: 
Kör mot Lomma. Passera igenom Habo Ljung. Kör förbi campingen (som är på höger 
sida om vägen).Tag första vänster efter campingen (skylt med Habo Gård). Tag först 



  
 
 

vägen till höger (glömde inte att svänga första till höger), fortsätt förbi 
brukshundsklubben, när vägen delar sig håll till höger (här ser ni det gula ridhuset ). 

 

 

Försäkring 
Vi får härmed informera Er om att Pay & Jump klassas som träning och att den inte 
är klassad som en tävling. Det här innebär att de försäkringar som finns via licenser 
eller genom arrangerande klubb, i det här fallet, Lomma Ridklubb, inte gäller för de 
ryttare som rider i Pay & Jump.  

Undantag gäller för de ryttare som är medlemmar i en förening som är medlem i 
Svenska Ridsportförbundet.  



  
 
 

De ryttare som är medlemmar i en förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF) täcks av den nya gemensamma försäkring, om Pay & Jump ”arrangeras av 
en förening eller genomförs i samverkan med en förening som är medlem i SvRF”. 
Försäkringen gäller även vid direktfärd till eller från Pay & Jump.  

De ryttare som är medlemmar i en klubb som inte är medlemmar i Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF) har ingen försäkring som gäller för Pay & Jump. Ni måste 
se till Ert egna försäkringsskydd. Lomma Ridklubb har således ingen försäkring som 
täcker de ryttare som deltar i Pay & Jump och vars klubb/förening inte är medlemmar 
i SvRF.  
 


