
   

 

 

 

RYTTARMEDDELANDE 5-6 OKOTBER 2019 
Välkommen till Linköpings Fältrittklubb! 

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. Uppstallning 

SEKRETARIAT 

Sekretariatet finns till höger innanför entrén. Det öppnar 1h innan första start och stänger 30 min efter sista 

start.  

Anmält ekipage räknas som startanmält om avanmälan inte har gjorts.  

Alla ändringar som efteranmälan och avanmälan sker via TDB fram 30 min innan klassen startar. Övriga 

ändringar och förfrågningar om starter innan tävlingen görs till Lina Johansson på tfn 070-6415905 eller mail 

lina.johansson@hsoab.se 

All betalning ska vara gjord innan ni lämnar tävlingen. Faktureringsavgift 100:- 

Veterinär och läkarintyg skickas senast 7 dagar efter tävlingen till lina.johansson@hsoab.se 

Vi tar endast swish! Inga kontanter eller kort. 

Telefonnummer till sekretariatet: 073-0436276 

STARTLISTOR 

Preliminära startlistor finns på http://www.equipe.com 

Saknas du i startlistan, kolla din ekonomi på tdb.  

Definitiva startlistor publiceras kl 18:00 kvällen innan.  

TELEFONNUMER 

Tävlingsledare: Lina Johansson 070-6415905 

Sekretariat: Annelie 073-0436276 

FRAMRIDNING & FRAMHOPPNING 

Framridning sker på banan bakom ridhusen. Framhoppning sker i ridhus 22*62m, max 10 ryttare och ridning i 

ett varv. Longering ej tillåten i ridhuset eller framridning, endast på lilla banan uppe vid parkeringen..  

PRISUTDELNING 

De 6 främst placerade till häst. Övriga placerade samt avd B hämtar sina rosetter i ekretariatet. Samling 

omedelbart efter sista start bakom ridhusen.  
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SERVERING 

Servering med dagens lunch, fika och mindre rätter finns i cafét en trappa upp.  

UPPSTALLNING 

Daguppstallning kan erbjudas i begränsad omfattning, 500:-/box. Bokas via lina.johansson@hsoab.se senast 

3/10. 

VÄGBESKRIVNING 

Koordinater: 58°23'03.8"N 15°37'20.3"E 

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/Y-

Ring/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 

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/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 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. 
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