
 
 

Meddelande till Ryttare vid Södertälje Ridklubbs tävlingar den 29 
september till 1 oktober. 

 

Hjärtligt välkommen till  
Södertälje Ridklubb  

 
Vi är glada att du vill komma och tävla hos oss! 

Tävlingarna startar kl 10:00 på fredagen och 8:00 Lördag och söndag. 
 

Parkering; 
Parkering – se anläggningsskiss på vår hemsida och skyltar på tävlingsplatsen. 

http://www8.idrottonline.se/SodertaljeRK-Ridsport/ 
                                                                        Sekretariat; 

Sekretariatet är placerat inne i entrén av anläggningen, se anläggningsskiss. Betalning 
sker via TDB eller på plats, vi fakturerar inte, men vi tar kort, jämna pengar eller  

swish 123-1555408. 
 

Kontaktuppgifter och öppettider sekretariatet; 
Kontakt med sekretariatet via mail tavling@srk.se,  

eller under tävlingsdagarna på telefon 08-550 361 00. 
Sekretariatet öppnar 1 timme före första klass startar och  

stänger 30 min efter sista klass.  
 

Startanmälan; 
Anmäl er i sekretariatet när ni är på plats. 

 
Efteranmälan; 

Vi tar emot efteranmälan i mån av plats.  
Kontakta sekretariatet mail tavling@srk.se, 08-550 361 00, eller via TDB. 

 
                                        Startlistor, hästförteckning och resultat; 

Preliminära startlistor, hästförteckning och resultat på www.online.equipe.com 
 

Uppstallning; 
Ankomst från torsdag 28/9 kl. 18, ingen ankomst efter 22.00.  

Telefonnummer till uppstallningen:  
Jenny Schenk 070-783 76 26 

 
Sjukintyg; 

För återbetalning ska läkarintyg vara oss tillhanda senast 7 dagar efter sista tävlingsdag. 
Skickas till mail tavling@srk.se 

 
Vaccinationsintyg; 

OBS! Tänk på att vaccinationer ska registreras i TDB innan tävling! 
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Vaccinationer ska vara registrerade i TDB, vi kommer att utföra stickprov enligt TR.  
Vi har valt att kolla vaccinationer på hästar som har en 8:a som slutsiffra i hästnumret, 

8,18,28 osv.  
Veterinärintyg skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter sista tävlingsdag för 

återbetalning av startavgift, se TR. Skickas till mail tavling@srk.se 
 

Veterinär; 
Alla hästar som ska starta LA/120 och uppåt ska veterinär besiktas. Veterinäravgiften är 

120 kr och betalas i sekretariatet. Vetrinären finns på plats från 10:00 fredag och 8:30 
lördag och 8:00 söndag, tills tävlingarna är slut med paus för lunch.   

 
Framridning och framhoppning; 

Framhoppning på ridbana med underlag av märket de Grondslag 
(havssand/fiber(geotextil). 

Mått på framhoppningsbanan är 22 X 50 meter. 
Framhoppning i ett varv, Skritt på spåret, trav och galopp innanför, tänk på att rida rakt 

fram före och efter hindret.  
Framridning utomhus på sand om vädret tillåter.  

Framridning och framhoppning öppnar en halvtimme innan första start alla dagarna. 
 

Tävlingsbanan; 
Tävlingsbana med underlag av märket de Grondslag (havssand/fiber(geotextil). 

Måtten på tävlingsbanan är 24 X 80 meter.  
 

Prisutdelning; 
Till prisutdelning ser vi de 6 främsta ekipagen till häst. Om ryttaren inte kommer till 

prisutdelningen utdelas en straffavgift om 150 kr, se TR. 
 

Servering; 
Serveringen är öppen och serverar dagens husman, smörgåsar, hembakat kaffebröd mm. 

 
RidersCorner; 

Tassimo och Jumstabergs måleri sponsrar riders Corner på läktaren. Dit är alla ryttare 
och medhjälpare välkomna innan och efter sin ritt. Där bjuds det på lite små plock/fika 

under helgen.  
 

Kräftskiva; 
På lördag kl.19 bjuder vi till en kostnad av 180 kr/person in till en kräftskiva. Det blir 
tipspromenad, talk show med elitryttaren Amanda Gullström och banbyggaren Marc 

berättar om sina banor. Anmälan görs till sekretariatet senast fredag 29/9.  
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Anläggning; 
Se information på hemsidan http://www8.idrottonline.se/SodertaljeRK-Ridsport/ 

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II 

Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, 
TR IX Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar. 

 
Organisation; 

Tävlingsledare: Jenny Andersson073-6125343 Helena Barth 073-520 04 95 

 Sekreteriat & Resultatansvarig: tavling@srk.se 08-550 361 00 

Banbyggare: Mark McGowan  

Överdomare: Sanna Svedberg 

Domare: Marita Hjelm/ Anna-Karin Tiden 

Kontaktperson: Jenny Andersson jenny@ekonomgruppen.com eller 073-612 53 43  

Du och din häst är varmt välkomna och vi önskar er en trevlig tävlingshelg 
tillsammans med oss! Lycka till! 

 
 
 
 
 

Vägbeskrivning; 

E4/E20 från Stockholm 

Åk av vid Södertälje N. Fortsätt över Klaffbron till den stora fyrvägskorsningen. Tag höger mot 

Strängnäs/Göteborg, fortsätt till det tredje trafikljuset. Tag höger mot Enhörna/Lina/Ridhus fortsätt 3 km. 

Nedanför en lång backe ser du anläggningen på vänster sida. 

E4 från Nyköping 

Åk ner på E20 mot Strängnäs/Göteborg vid Scandic Hotel. Åk av vid Södertälje V och fortsätt förbi 

Scaniarinken mot stan. Vid första trafikljuset tag vänster mot Enhörna/Lina/Ridhus fortsätt 3 km. 

Nedanför en lång backe ser du anläggningen på vänster sida. 

E20 från Strängnäs 

Åk av vid Södertälje V och fortsätt förbi Scaniarinken mot stan. Vid första trafikljuset tag vänster mot 

Enhörna/Lina/Ridhus fortsätt 3 km. Nedanför en lång backe ser du anläggningen på vänster sida. 
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