
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYTTARMEDDELANDE 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig välkommen till Märsta Ridklubbs Lok, Reg 

hopptävling, Märsta Equestrian Summer Games, 3-5 juni 2017. 
 

 

 

1. Sekretariatet: är beläget i stora röda klubbhuset och öppnar 1 timme före start. Ingen startanmälan behöver göras, avanmälan 

sker via TDB, mail till tavling@marstaridklubb.se alternativt direkt till sekretariatet 073-642 21 29, se TR mom 377. Ryttare 

med F-skattsedel ska kunna lämna kopia före första start. Efteranmälan sker i TDB  i mån av plats. Viktigt att ni reglerar er 

ekonomi (veterinäravgift, ev efteranmälningar etc) i sekretariatet innan tävlingens slut. Om inte betalning sker kommer vi 

att skicka en faktura plus en administrativ avgift på 100kr. Ev återbetalning av anmälningsavgiften (adm avg på 50 kr uttages) 

sker endast om intyg är oss tillhanda senast 14 dagar efter tävlingen, återbetalning sker via TDB. 

 

2. OBS: Nytt för 2017 är att alla tävlande hästar måste ha sina vaccinationer registrerade i TDB (se TR mom 170). 

Vaccinationsintyg kommer att kontrolleras stickprovsmässigt i sekretariatet. En lista på vilka som ska visa intyg läggs ut på 

Equipe.com innan tävlingsstart. Observera att alla måste kunna visa vaccinationsintyg på begäran, även om hästen inte finns 

med på listan!  

 

3. Tävlingen börjar lördagen den 3 juni kl. 08.00 med klass 1 1,00 m, söndagen den 4 juni kl. 08.00 med klass 5 1,10 m och 

måndag den 6 juni kl. 10.00 (obs. ny starttid) med klass 9 1.15 m. Tävlingarna hålles på grus/sandbana 50x100 m. 

Framridning 20x40 och framhoppning sker på liknande underlag  33x60 m. 

 

4. Startlistor: Preliminära startlistor publiceras på www.marstaridklubb.se. Startlistorna kommer även att finnas på Equipe 

Online. Omnumrering av startlistorna sker på kvällen innan tävlingsdagen (strykningar tas bort så listorna blir tydligare).  
 

5. Veterinär finns på plats samtliga dagar i god tid innan klass 3, 6 resp 10  startar, veterinärkostnad 120:-/häst betalas i 

sekretariatet (kontant eller Swish).  

 

6. Sjukvård: Behövs sjukvårdskunnig person kontaktar ni sekretariatet. 

 

7. Servering finns på tävlingsplatsen där vi har mat, kaffe, läsk och godis till försäljning. 

 

8. Prisutdelning: De 6 främst placerade i avd A kallas in till häst, övriga hämtar sina priser i sekretariatet efter klassens slut. 

 

9. Prispengar utbetalas via TDB. 

 

10. Banbyggare Mats Samuelsson 

Domare/Överdomare Camilla Lindelöf / Lars Lagerdahl 

Tävlingsledare Cecilia Erman 
 

11. Vänligen meddela via tavling@marstridklubb.se om ni kommer med lastbil senast fredag kl 15.00.  
Parkering samt urlastning sker på anvisad plats beroende på väder. Var god respektera direktiv från funktionärer och skyltar. 

Vänligen tänk på att ej mocka ur lastbil eller trailer. Skottkärror finns på parkeringen. 

 

12. Övrigt Undvik att gå in i ridskolans stallar. Vatten finns att hämta på anvisad plats. Rökning får endast ske på anvisad plats. 

Lämna gärna din hund hemma denna dag eller håll den kopplad.  
 

 

 

mailto:tavling@mrk.se
http://www.marstaridklubb.se/
mailto:tavling@marstridklubb.se


 

 

 
 

 

13. Preliminärt tidsprogram:  
 

Lördag 3 juni 
08.00  klass 1  1,00-hoppning Bed A  

därefter  klass 2  1,10-hoppning Bed A:0+A:0 / A  

 klass 3 1.20-hoppning Bed A:0/ A 

 klass 4 1.30-hoppning Bed A:0+A:0 / A  OBS: Avd B startar före Avd A 

 

 

Söndag 4 juni 
08.00  klass  5 1,10-hoppning Bed A:0+A:0/A  

därefter  klass 6  1,20-hoppning Bed A:0+A:0 / A  

 klass 7 1.20-hoppning Bed A:0  Ackumulator med joker/ A 

 klass 8 1.30-hoppning Bed A:0/ A OBS: Avd B och startar före Avd A. 

 

Måndag 5 juni 

10.00  klass  9 1,15-hoppning Bed A:0+A:0 / A  

därefter  klass  10 1,25-hoppning Bed A:0/A  

 klass 11 1.30-hoppning Bed A:1a / A OBS: Avd B och startar före Avd A 

   

 
   

15. Vägbeskrivning: 

 

GPS-koordinater: 

Lat: 59.611560 

Lon: 17.771330 

 

Från Stockholm: Kör E4 mot Uppsala, sväng av motorvägen vid Märsta (Eurostop). Passera två trafiksignaler, kör rakt 

igenom rondellen mot Sigtuna, Kör även rakt igenom följande två rondeller mot Sigtuna. Passera sågen Lundqvist & Lindroth 

på vänster sida. Sväng vänster efter ca 50 m från sågen. Sväng direkt höger, ca 2 km in på vägen ligger Rävsta Ridcenter på 

vänster sida. Skyltat från sågen. 
 

Från Uppsala: Kör väg 255 (gamla E4) mot Märsta,, innan Vassunda sväng höger mot Sigtuna. Vid rondell strax innan 

Sigtuna, sväng vänster i rondellen mot Märsta. Kör över bro, ca 1 km efter bron sväng höger, skyltat Lunda. Sväng direkt till  

höger, ca 2 km in på vägen ligger Rävsta Ridcenter på vänster sida. 
 

Fån Västerås/Enköping: E18. Efter Enköping ta av mot Uppsala och åk väg 55 ca 7 km till rondell. Fortsätt väg 263 mot 

Sigtuna. Efter 14 km sväng vänster mot Sigtuna/Arlanda. Efter 8 km vänster mot Sigtuna/Arlanda. Efter 6 km höger och vid 

nästa rondell kör mot Stockholm/Arlanda/Märsta, efter ca 3 km höger och följ sen skyltningen mot Lunda. 
 

 

 

Välkomna till Märsta Equestrian Summer Games  

och Märsta Ridklubb! 


