
 
 
 

 
 

   

MEDDELANDE TILL RYTTARE 2017-04-30   
       

 
TIDSPROGRAM Obs preliminärt!       
  
Söndagen den 30/4 kl  8.00 Klass 1 MSVC:2 
    Klass 2 Program för fyraåriga hästar   
    Klass 3 FEI finalprogram för 5-åriga hästar  
    Klass 4 FEI finalprogram för 6-åriga hästar  
    Klass 5 FEI Prix S:t Georges 
       
TÄVLING: Tävlingen sker i ridhus 20x82 m, med collecting ring. Framridning på utebana 

40x70m. 
All tävling sker på egen risk. 

 
AVANMÄLAN (strykning): Anmält ekipage anses automatiskt som definitivt startanmält. 

Ekipage som ej kommer till start och ej avanmält debiteras/faktureras med 150kr 
extra per klass och häst. 
Fasta starttider senast 20.00 dagen före start, 
www.mariefredsridklubb.com 

www.equipe.com 
Strykningar görs via TDB. 
Giltigt läkar- eller veterinärintyg ska vara klubben tillhanda senast 7 dagar efter 
tävlingsdagen för att få tillbaka anmälningsavgifter, dock tillkommer en 
administrations avgift på 50kr. 
 

DOMARE:   Klass 1   Pernilla Jennesäter 
    Ö. D klass 1 Ann Holmqvist 
    Klass 2-5 Roger Ohlson 
      Wiveca Schenholm 
    Klass 5  Gunilla Åkerman 
    Ö.D klass 2-5 Veronica Wallenius 
 
EFTERANMÄLAN:  Tas emot i mån av plats, endast via TDB. 
 
PARKERING: Var vänlig lasta ur och parkera på anvisad plats. 

LÄMNA EJ VÄRDEFÖREMÅL I BILARNA. 
 
VACCINATIONSINTYG: Stickprover, hästnummer på de hästar som ska uppvisa vaccinationsintyg i 

sekretariatet innan hästen lastas ut sätts upp på anslag vid sekretariatet. 
 
PRISUTDELNING:           Endast de 6 först placerade, varav 3 till häst. 

             Övriga hämtar rosett och plakett i sekretariatet. 
            

SEKRETARIATET:  Öppnar: 1 timme innan första start - stänger 30 min efter sista ryttaren har ridit 
Telefonnummer till sekretariatet 073-7175757 
 

ANLÄGGNINGSSKISS:    www.mariefredsridklubb.com 
 
UPPLYSNINGAR:  Angående tävlingen kontakta mariefredsridklubb@hotmail.com 
 
CAFE:                Enklare servering kommer att finnas med ett matigare alternativ. Kontant 
    eller Swish vid betalning. 
 
CHAUFFÖRSKAFFE:  Vi bjuder alla chaufförer på kaffe, biljett hämtas ut i samband med anmälan i  
    sekretariatet.  
 
VÄGBESKRIVNING: Vägbeskrivning: Från E20, tar du avfart mot Mariefred. Följ vägen genom Mariefred, 

vid skylt mot Ridskola svänger du till vänster och följer sedan skyltarna mot Ridskola. 
Efter ca 6 km, svänger du höger vid skylten Ekelund Stuteri och följ sedan 
anvisningar för parkering. 

 

Varmt välkomna önskar Mariefreds Ridklubb 
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