
 

 
MEDDELANDE TILL RYTTARE 
Hufvudsta Ridklubb hälsar dig hjärtligt välkommen till vår lokala 
dressyrtävling för ponny. 

Lördag den 18 maj 2019 
     

 
 

Preliminärt tidsprogram och klasser 
Tid Klass  Bedömning Domare 
Kl: 08:00 Klass 1 LC:1 2015 Lina Berglund 
 Klass 2 LB:1 2019 Lina Berglund 

 Klass 3 LB:1 2019 Eva Rydström 

 Klass 4 LA:1 2017 Eva Rydström 

 

Överdomare: Ulla Lohrdén Tävlingsledare:  Agneta Wahlström 

         

      

Startanmälan och avanmälan   

Är din startavgift betalad är du automatiskt startanmäld i alla klasser du anmält till. Avanmälan 

skall ske skriftligen enligt gällande TR-bestämmelser till tk@hufvudstaridklubb.se. Samt via TDB. 

Ekipage som avanmäler efter den 10 maj debiteras ordinarie startavgift om inte veterinär- eller 

läkarintyg kan uppvisas senast sju dagar efter tävling. Om avanmälan inte skett och ekipaget inte 

kommer till start debiteras en straffavgift på 150 kr/klass samt anmäls till SvRF. Avgiften ska 

betalas till Hufvudsta Ridklubbs plusgirokonto: 23 86 06-8 senast fredag den 31 maj 2019. 

Avgifter som inte är betalda detta datum faktureras, varvid faktureringsavgift på 50 kr tillkommer.  

Efteranmälan 

Efteranmälan tas emot i mån av plats via TDB fram till och med 17 maj klockan 18:00. 

 

Startlistor 

Preliminära startlistor och nummer på deltagande hästar finns att hämta på vår hemsida samt på 

Equipe online. Definitiva startlistor med starttider läggs ut fredag den 17 maj senast kl. 20.00.  

 

Förfrågningar 
Frågor angående startlistan samt övriga frågor skickas i första hand till tk@hufvudstaridklubb.se 

eller kontakta Agneta Wahlström, 0705-82 09 82. 

 

Sekretariatet och regler för vaccinationsintyg 

Sekretariatet är beläget rakt in på stallplanen och öppnar kl. 07.00. Kom gärna in och meddela 

att du är på plats. Alla hästar ska ha sina vaccinationer registrerade i TDB innan första start (se 

TR mom 170). En lista på vilka som ska visa vaccinationsintyg och mätintyg i sekretariatet läggs 

ut på Equipe innan tävlingsstart. Observera att alla måste kunna visa upp vaccinationsintyg 

och mätintyg på begäran.  

 



Hästägarförsäkran: Tänk på att du vid anmälan har intygat att din häst under de tre senaste 

veckorna innan tävling 

● Inte har visat några tecken på smittsam sjukdom 

● Inte har vistats i stall där någon smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit 

● Att den inte heller på annat sätt varit i kontakt med häst som kan misstänkas ha 

smittsam sjukdom 
● Att den i övrigt så vitt du vet är fullt frisk  

 

Framridnings- och tävlingsbanor 

Tävlingen sker utomhus på sandbana 20x60, inklusive collecting ring, där vi ber att 

nästkommande ekipage håller sig beredd. Framridningen sker inomhus i ridhus, sand/flis, 
20x40, samt om vädret tillåter utomhus på grusbana ca 15x30. I ridhuset får max sex ekipage 

vistas.  

 

Av säkerhetsskäl är endast ryttare med häst och funktionärer välkomna att närvara i 

ridhusmanegen; vi hänvisar tränare, föräldrar och vänner m.fl. till läktaren. Det är inte tillåtet att 
ta av skydd etcetera i ridhuset. Detta görs utanför. 

 

Prisutdelning 

Sker till häst för de tre främst placerade. Övriga placerade deltar till fots. Hederspriser ska 

hämtas ut i sekretariatet under tävlingsdagen. 

Parkering 

Vakterna bär orangefärgade västar. Var vänlig och följ deras anvisningar då vi har ont om 

utrymme. Vi lånar parkeringsutrymmet av kommunen och ber dig att hålla rent och snyggt 

kring din transport. Skottkärra, skyffel och sop finns utplacerat i anslutning till parkeringen. 

Kommer du med stor buss, vänligen meddela detta till tk@hufvudstaridklubb.se senast dagen 

innan tävling.  

Observera att parkeringen för personbilar är begränsad. När den är full hänvisar vi personbilar till 

avgiftsbelagd parkering vid Kristinelundsvägen bredvid Tallbackaskolan, just ovanför 

tävlingsplatsen. 

Säkerhet  

Vi strävar efter att hålla god säkerhet och hög kvalité. Därför ber vi er att noga följa våra 
anvisningar och skyltar på hela tävlingsområdet. Anläggningsskiss finns på hemsidan 

www.hufvudstaridklubb.se  

Hundar ska hållas kopplade på hela tävlingsplatsen och får inte vara i ridhuset.  

 

Tänk på är att inte gå eller stå med din häst så att fara uppstår för er, fotgängare, cyklister, bilar 

eller andra tävlande. Vi ber er särskilt om att inte uppehålla hästar på asfaltvägen utanför 
tävlingsbanan och passagen till framridningen i ridhuset, samt när ni går ut från banan efter 

avslutad ritt. En skritthage finns i anslutning till asfaltvägen nära tävlingsbanan och en kortare 

skrittslinga efter transportparkeringen. Gå på asfaltsvägen om du ska upp till framridningsbanan 

som är utomhus.  

 

Mat och försäljning 

Vårt suveräna Stallcafé har öppet hela tävlingsdagen och här serveras olika sorters varm mat, 

korv, smörgåsar, kaffe, dryck, glass, godis, m.m. Observera att varm mat serveras fram till 

kl.18.00, därefter korv med bröd och fika. De tar endast kontanter eller swish.  

Forever Living Aloe Vera finns på plats. De säljer produkter för både häst och ryttare. 

Vatten 

Finns tillgängligt inne på stallplanen, utanför sekretariatet. Gå inte in i stallarna för att hämta 

vatten. 

Vi jobbar aktivt mot smittspridning 

Vi tar ett gemensamt ansvar för att undvika onödiga smittrisker. Det är inte tillåtet att gå in i 

stallarna. Vatten finns att hämta på anvisad plats. Tvätta händerna noga och använd den 

handsprit som finns utställd på olika platser och tänk på att inte klappa okända hästar. Vi 



kommer inte att låna ut någon utrustning, så se till att du får med dig allt.  

 

Till sist 

Vi månar om hästarnas välbefinnande och ber er därför att läsa TR-reglerna som handlar om 

tillåten hantering av häst: TR1 mom 174. Undvik att rida på gräsmattor. Håll er på asfalterat 

underlag och ridstigar.  

Hufvudsta Ridklubb är en rökfri anläggning. Därför sker rökning bara vid anvisad ”rökruta”. Se 

anläggningskissen. 

 

Vi hoppas du får en trevlig tävlingsdag hos oss! 
Varmt välkomna till Hufvudsta Ridklubb! 

 

Vägbeskrivning till Hufvudsta Ridklubb  

E4 Norrifrån 

• Kör E4 söderut och sväng av vid avfarten mot Solna/Sundbyberg (Haga Norra).  

• Sväng höger in på Frösundaleden.  

• Kör rakt fram genom 2 trafikljus och fortsätt rakt fram  

• Sväng upp till vänster i rondellen och passera först med Hagalund (höga blå hus) till 

vänster och fortsätt rakt fram genom nästa stora korsning och passera med Solna 

Centrum till vänster.  

• Fortsätt rakt fram, förbi Max och Solna hallen och genom nästa stora korsning där Lidl 

ligger på vänster sida.  

• Du kommer till trafikljus efter ca 400 m. Sväng vänster in på Storgatan, skyltat mot 

Huvudsta.  

• Kör förbi Huvudsta Centrum som ligger på vänster sid, sväng höger in på Armégatan, 

skyltat Västra Skogen.  

• Efter cirka 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, skyltat Hufvudsta 

Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  

• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  

• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen.  

E18 Norrifrån  

• Från E18, i höjd med Rinkeby, tag väg 279 (Ulvsundavägen) mot Bromma flygplats.  

• Fortsätt väg 279 förbi Solvalla, Bromma Blocks samt Bromma Flygplats.  

• Efter Bromma flygplats, ligg i vänster fil och sväng vänster in på Norrbyvägen mot 

Solna.  

• Kör över bron över Bällstaviken och sväng av vid den första avfarten till höger mot 

Huvudsta.  

• Sväng direkt höger mot Huvudsta Centrum, passera med Huvudsta C på vänster sida.  

• Sväng höger in på Armégatan, skyltat Västra Skogen.  

• Efter ca 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad 

samt ”Ryttartävlingar”.  

• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  

• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen.  

E4/E20 Söderifrån  

• Kör E4/E20 (Essingeleden) till avfart 162 mot Sundbyberg/Solna, avfarten ligger på 

vänster sida.  

• I båda rondellerna, ta den 2:a avfarten och lägg er i vänster fil mot Solna/Huvudsta.  



• Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta. Du har en Ingomack 

på vänster sida.  

• Vid fjärde ”avfarten” efter trafiklyset sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat 

Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  

• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  

• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen.  

Centralbron Söderifrån  

• Kör Centralbron norrut, håll till vänster och följ Klarastrandsleden.  

• Ta av mot Solna/Huvudsta/Postterminal. Följ Pampaslänken (går parallellt med 

järnvägen).  

• I rondellen, ta tredje avfarten i riktning mot Sundbyberg/Solna/Huvudsta, lägg er i 

vänster fil.  

• Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta. Du har en Ingomack 

på vänster sida.  

• Vid fjärde ”avfarten” efter trafiklyset sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat 

Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  

• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  

• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen.  

Från Tunnelbanan – Blå linjen  

Station Huvudsta  

• Gå till höger direkt efter tunnelbanespärrarna och gå ut från stationen.  

• Håll till höger och följ gångvägen som leder under bron.  

• Följ gångvägen ner för allén, vid slutet av nerförsbacken ligger stallet på vänster sida.  

Station Västra skogen  

• Gå rakt fram då du kommer ut från tunnelbanan (COOP på höger sida) och följ 

trottoaren utmed Armégatan.  

• Efter Wiboms väg håll till vänster och gå gångvägen mot Tallbackaskolan.  

• Sväng till vänster så att du har skolan till höger om dig. • Korsa Kristinelundsvägen 

och följ gångvägen ner till stallet.  

För er med GPS WGS84: Lat: N 59o 20' 46.55" Long: E 17o 59' 35.92" RT90: X= 65826 


