
Välkommen till Uppsala dressyrsällskaps regionala tävlingar den 14 maj 2016  

 

Ryttarmeddelande från tävlingsarrangören 

Uppsala Dressyrsällskap hälsar dig hjärtligt välkommen till vår lokala dressyrtävling söndagen den 14 

maj 2017 på Tuthammarens Ridcenter. 

 

Tidspogram 

09.00  LB:3 2007  

Domare: Ulrika Pernler 

Därefter  LA:3 2013 LAG + individuellt 

Domare: Charlotta Ingvarsdotter 

Preliminära starttider fram till 2017-05-13 kl.18.00. Därefter fasta starttider. 

Kontakt  Överdomare: Maria Nilsson  

Tävlingsledare: Anja Liedström, tel: 076-2357838 

Epost: tavling@uppsaladressyrsallskap.se  

Hemsida: www.uppsaladressyrsallskap.se  

 

Startlistor Preliminära startlistor finns på http://online.equipe.com/. Definitiva startlistor 

publiceras senast kl 20.00 den 13 maj.  

 

Sekretariat Öppnar kl 08.00 och är beläget i baracken intill framridningen. 

 Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före start för de hästar som i förväg lottats 

fram och finns listade i equipe. Övriga behöver ej visa vaccinationsintyg. Ingen 

startanmälan behöver göras. Du är automatiskt startanmäld.  

 

Ridning Framridning sker utomhus 20*60 m, grus. Tävlingsbana inomhus 20*60 m terratex 

underlag.  

 

Prisutdelning Samtliga placerade kommer att kallas till prisutdelning. Prisutdelningen i de 

individuella klasserna sker till häst för de tre främst placerade ekipagen, övriga till fots.  

Första placerade laget till häst resterande till fots. 

Prispengar inbetalas via TDB på ryttarens tävlingskonto.  

 

Parkering Parkering enligt anvisningar.  

 

Servering Servering finns på övre plan i ridhuset och serverar lättare förtäring, smörgåsar, 

hembakat kaffebröd m.m.  

 

Övrigt Vatten finns att hämta på anvisad plats. Gödsel, var vänlig använd de kärror som finns 

till att lägga gödsel i (anläggningen ligger på en vattentäkt).  

Vi är en rökfri anläggning. Rökning endast på anvisad plats. Hundar skall hållas 

kopplade på hela anläggningen. 

Till sist, var vänlig gå inte in i stallarna.  
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Anläggningsskiss  

http://www.uppsaladressyrsallskap.se/globalassets/uppsala-ds---

ridsport/dokument/anlaggningsskiss.pdf 

 

Vägbeskrivning  

Från Uppsala  Kör nya E4:an mot Sundsvall, följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta, Sväng 

höger in på avfart 189 ca1,8km, Ta andra avfarten i rondellen till väg 290 efter ca 

700m sväng vänster mot Ärentuna, Direkt efter skylt Östa (första röda huset) sväng 

höger in på grus väg, innan första huset sväng vänster. Framme! 

 

Från Gävle  Kör E4:an mot Stockholm, Följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta. Följ sedan 

vägbeskrivningen ovan. 

 

Koordinater  WGS 84:N 59° 57.757', E 17° 40.074'  

WGS 84 - decimal:59.96262, 17.66790  

RT90:6650740, 1604051  

SWEREF99:6650251, 648950  

 

GPS Adress  ÖSTA TUTHAMMAREN 36 

 

 

Varmt välkomna till Uppsala Dressyrsällskap ! 
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