
 Meddelande till ryttare 

 

Regional hopptävling för häst 25/5-2019 på Stäket Ryttarnas Hästsportförening 
 

 

Sekretariat: Öppnar kl. 07.45. Anmälda ekipage anses som startanmälda.  

Separat vaccinationslista läggs upp på equipe. 

Sekretariatet finner ni innanför serveringen med ingång från stora ridbanan vid tävlingsbanan. 

Telefon under tävlingsdagen, 070- 788 62 98. 

 

      

     Avanmälan:  Avanmälan och hästbyte görs i TDB. För övriga frågor maila Magnus Bohman, 

magnus.bohman@catena.tech eller skicka sms på 070- 788 62 98.                                                                     

                            Ändring/avanmälan som skickas via e-post är registrerad först när du fått 

                            bekräftelse från oss. Ej avanmälda ekipage debiteras enligt TR. 

      

    Efteranmälan: Efteranmälan  går endast att göra via TDB mot anm.avgift + 100 kr.        
                           För sena efteranmälningar har sekretariatet tillgång till TDB.  

 

    Rökning: Rökning får endast ske vid utespolspiltan vid Polostallet.       

 
    Förfrågningar:. Sekretariat samt frågor ang. startlistan, efteranmälan samt ändringar, Magnus         

Bohman 070-788 62 98 (helst som sms). 

                         Tävlingsledare är Anna Lönnroth som kan nås på tel., 070-768 43 96 

                            innan och under tävlingsdagen. 

   

     Veterinär: Alla ekipage som deltar i klass 4 skall veterinärbesiktigas. Veterinäravgift 130 kr. 

betalas i sekretariatet via swish. 

 

     Banbyggare: Lotta Ljungman 

 

     Överdomare: Camilla Modenius 

 

     Domare: Kelly Haag 

 

     Fotograf: Ridsportfoto, www.ridsportfoto.se finns på plats hela helgen. 
                 

 

     Servering: Cafeteria finns med hemlagad mat, hembakat etc. 

 

     Tävlingen: Äger rum på utebana, 65x100. Framridning i ridhus, 20x40 samt framhoppning i 

ridhus, 24x62.  

 

     Framhoppning: -    7 st på framhoppningen samtidigt. 

- Skritt på spåret, trav och galopp innanför 

- Ridning i ett varv (se anslag vilket varv för resp. klass) 

 

 

mailto:mbohman@catena.se
http://www.ridsportfoto.se/


          
     Parkering: Sker på anvisad plats på Polobanan. Vänligen mocka efter er, skottkärra och grep 

finns tillgängliga. OBS! RIDNING PÅ POLOBANAN ÄR EJ TILLÅTEN, 

ENDAST SKRITT TILL/FRÅN PARKERINGEN. 

    

    Anläggning: Anläggningsskiss finns på www.staketryttarna.nu 

 

   Prisutdelning: De sex främst placerade till häst, övriga hämtar sina priser i sekretariatet. 

     

    

   Tidsprogram  Lördag 25 maj 2019   

                       
                      09:00     Klass 1 1 m, bedömning A  
                      därefter  Klass 2 1,05, bedömning A 
                      därefter  Klass 3 1,10 bedömning två faser A:0+A:0 /A 
                      därefter  Klass 4 1,20, bedömning A:0 
 
                      OBS! Avd. B går före avd. A i klass 4 
 
                       
 

                      

Vägbeskrivning: 

 

E4 från Stockholm mot Uppsala 
Tag av vid Rotebro (COOP-varuhuset), håll vänster i rondellen och kör följaktligen 
Rotebroleden mot Enköping. Fortsätt rakt fram i rondellen, över E18 (kör inte upp på E18) 
och tag höger vid nästa rondell mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro 
och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg vid skylt Almare 
Stäket. Följ skyltar. 

E18 från Stockholm mot Enköping 

Sväng av vid avfarten mot Rotebro / Stäket. Håll vänster i rondellen så att du kör över E18. 
Tag höger vid nästa rondell mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro 
och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg vid skylt Almare 
Stäket. Följ skyltar.  
 

 
E18 från Enköping mot Stockholm 
 
Sväng av vid avfarten Stäket. Sväng vänster och sen höger i rondellen (Mc Donalds). Kör 
igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner 
på en grusväg vid skylt Almare Stäket. Följ skyltar. 

 
E4 från Uppsala mot Stockholm 

 
Tag av vid avfarten Rotebro. Sväng vänster i rondellen och kör följaktligen Rotebroleden mot 
Enköping. Fortsätt rakt fram i rondellen, över E18 (kör inte upp på E18) och tag höger vid 
nästa rondell mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax 
därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg vid skylt Almare Stäket. Följ skyltar. 

http://www.staketryttarna.nu/


Adress 
Almare Stäket 
Stallvägen 
196 91 KUNGSÄNGEN 
 
GPS koordinater 
RT90: 
X: 6595799, Y: 1611930 
WGS84: 
Lat N 59° 28′ 3″ Lon E 17° 46′ 46″ 
Decimal: 
59.4677, 17.7796 

 

Varmt välkomna till Stäketryttarnas Hästsportförening! 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 


