
Välkomna till Linköpings Fältrittklubbs lokala och regionala hopptävling 

för ridhäst 23-24 mars 2019 på Smedstad Ridsportcenter 

OBSERVERA att rökning enbart sker på anvisad plats då vi är en rökfri anläggning och att hundar inte
är välkomna på läkaren, i ryttargången eller i stallet.

OBS!!! på grund av smittorisk får INGA täcken får hängas i något av ridhusen, 
försökt undvika kontakt mellan hästar och ingen funktionär får hjälpa till att 
hålla er/era hästar. Detta för att minska smittspridning!

Sekretariatet öppnar kl. 08.00. TÄVLINGEN BÖRJAR KL. 09.00

Anmält ekipage räknas som startanmält om avanmälan inte har gjorts. 

Avanmälan kan ske via TDB utan att extra avgift uttas t.o.m. 2019-03-15 kl. 18.00. 

Anmäld ryttare som inte har avanmälts i tid debiteras sin anmälningsavgift per start om inte veterinär- 
eller läkarintyg kommit klubben tillhanda senast den 2018-04-07 kl. 18.00. Om anmält ekipage uteblir 
utan avanmälan debiteras dessutom en straffavgift på 150 kr/klass utöver anmälningsavgiften. 
Efteranmälan kan ske i mån av plats intill 45 min före respektive klass början till en extra avgift på 50 
kr. Efteranmälan sker via TDB. 

Förfrågningar kring tävlingarna eller ändringar i startlistan vänligen skicka mail till 
sofie.bruce@gmail.com 

Finns ni inte med i startlistan så är ekonomin inte ok, kolla på TDB

Telefon under tävlingsdagen 0736-897928 

Mail sofie.bruce@gmail.com 

Hemsida www.linkopingsfaltrittklubb.se 

Upplysningar 0736-897928 

Överdomare Marita Johansson lördag / Ankie Sandelius söndag

Domare Sanna Hornbrink

Banbyggare Mikael Carlstedt

Tävlingsledare Sofie Bruce 

1. Parkering 

Parkering sker på, av parkeringsvakt, anvisad plats. Alla ekipage skall stå med 1,5 meters avstånd. 
Hästar får INTE rastas i grimma, transporter skall ha stängda framdörrar, aktuellt telefonnummer 
placeras i framrutan på bilen. 

2. Vaccinationsintyg 

Se lista på online.equipe.com vilka som ska visa vaccinationsintyg.

3. Veterinärbesiktning 

Veterinären finns på plats mellan 10.45 och 13.30. Besiktning sker på anvisad plats. Avgift 100 kr 
betalas kontant alt swish. Samtliga hästar i klass 2 o 1 ska besiktas.

4. Bana 



Tävlingarna sker i ridhus 25x85 m. Framhoppning sker i ridhus 22x65 m. Framridning och 
framhoppning sker på samma ridbana. Alla rider i vänster varv. Max 12 ekipage samtidigt. Vi erbjuder 
även framridning/framhoppning utomhus.

5. Uppstallning 

Några få boxar kan erbjudas för DAGUPPSTALLNING 500 kr/box. Kontakta 
lina.johansson@hsoab.se om du önskar boka en box.

6. Servering 

Servering finns med varm korv, smörgåsar, kaffe mm OBS! vi tar kort. 

7. Anläggnings skiss: På hemsidan under Tävling: www.linkopingsfaltrittklubb.se 

8. Prisutdelning 

De sex främsta ekipagen till häst, övriga hämtar i sekretariatet. 

Avdelning B endast rosett, hämtas i sekretariatet. 

9. Vägbeskrivning 

OBS! ska ni åka på GPS sök på Ridsportens Allé eller Stora Askavägen INTE 
Linköpings Fältrittklubb

E4:a söderifrån 

Vid korsning 110-Trafikplats Mantorp, Kör i högerfilen och följ skyltarna mot väg 

206 mot Vadstena/Mantorp. Följ vägen fram till kåparpsrondellen. Ta 2:a avfarten i rondellen. Följ 

lambohovsleden. Passera två rödljus och 3 rondeller. I 3:e rondellen tag först avfarten in på 

haningeleden. Passera en rondell och 1 2 rödljus, därefter följ skyltar ridanläggning. 

E4:a norrifrån 

Vid korsning 113-Trafikplats Linköping Östra, Kör i högerfilen och följ skyltarna mot väg 35 

mot Västervik/Åtvidaberg/Linköping Ö C/Flygplats. Fortsätt på väg 35. I Mörtlösarondellen tar 

du 2:a avfarten till Norrköpingsvägen/väg 35. I nästa rondellen tar du 3:e avfarten in på 
Råbergaleden/YRing/väg 

35. I nästa rondell tar du 1:a avfarten och stannar kvar på Råbergaleden/Y-Ring/väg 35. I nästa 

rondell tar du 2:a avfarten och stannar kvar på Råbergaleden/Y-Ring/väg 35. Kör 1,5 km. I rondellen 
tar du 

1:a avfarten in på braskens bro/Y-ring. Forstätt följa skyltar Y-ring i 2,2 km. I rondellen tar du 2:a 
avfarten. 

Vid rödljusen sväng vänster och följ sen skyltar ridanläggning. 

Väg 23 från Vimmerby 

Vid kåparpsrondellen, tar du 1:a avfarten. Följ lambohovsleden. Passera två rödljus och 3 rondeller. I 
3:e 
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rondellen tag först avfarten in på haningeleden. Passera en rondell och 1 2 rödljus, därefter följ skyltar 

ridanläggning. 

Väg 35 från Åtvidaberg 

I Mörtlösarondellen tar du 2:a avfarten till Norrköpingsvägen/väg 35. I nästa rondellen tar du 3:e 
avfarten 

in på Råbergaleden/Y-Ring/väg 35. I nästa rondell tar du 1:a avfarten och stannar kvar på 
Råbergaleden/YRing/väg 

35. I nästa rondell tar du 2:a avfarten och stannar kvar på Råbergaleden/Y-Ring/väg 35. Kör 1,5 

km. I rondellen tar du 1:a avfarten in på braskens bro/Y-ring. Forstätt följa skyltar Y-ring i 2,2 km. I 

rondellen tar du 2:a avfarten. Vid rödljusen sväng vänster och följ sen skyltar ridanläggning. 

Väg 34 från Motala 

Vid korsning Trafikplats Ryd, Kör i högerfilen och följ skyltarna mot väg 23/väg 

34 mot Växjö/Vimmerby/Kisa/Ryd/Jägarvallen/Mjärdevi. I rondellen tar du 1:a avfarten in på Nya 

Kalmarvägen/väg 23/väg 34. Kör rakt fram i nästa rondell. I kåparpsrondellen tag 3:e avfarten in på 

lambohosvleden. Följ lambohovsleden. Passera två rödljus och 3 rondeller. I 3:e rondellen tag först 

avfarten in på haningeleden. Passera en rondell och 1 2 rödljus, därefter följ skyltar ridanläggning. 

10. Övrigt 

Tidsplan 

Lördagen den 23 mars lokal ridhäst

09.00 Klass 6A 0,90 m bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 

rosett, plakett, anm avgift åter 

Därefter Klass 6B 0,90 m bed A 

Därefter klass 5A 1,00 m bed Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) 

Rosett, plakett, anm avgift åter 

Därefter Klass 5B 1,00 m bed A 

Rosett 

Därefter Klass 4A 1,10 m bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 

Rosett, plakett, anm avgift åter 

Därefter Klass 4B 1,10 m bed A 

Rosett

Söndag 24 mars reg ridhäst

09.00 Klass 3A 1,10 m bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 



rosett, plakett, premier 

Därefter Klass 3B 1,10 m bed A 

Därefter klass 2A 1,20 m bed Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) 

Rosett, plakett, premier

Därefter Klass 2B 1,20 m bed A 

Rosett 

Därefter Klass 1A 1,30 m bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 

Rosett, plakett, premier

Därefter Klass 1B 1,30 m bed A 

Rosett

Välkomna till Linköpings Fältrittklubb!


