
 

 
 

            MEDDELANDE TILL RYTTARE 

 
Vällingby Ridsällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till våra lokala ponnytävlingar i dressyr 

söndagen den 17 november 2019. 

 

Tidsprogram: söndag 17 november 2019 

Kl. 15.00 Klass 1 LC:1    Domare: Inger Sobéus    

      Överdomare: Annelie Smith                      

   

Tävlingssekretariatet: 

Telefon: 070-313 35 58  

Öppettider: söndag 17 november kl. 14.00 till tävlingarnas slut. 

 

Startlistor: med fasta starttider läggs ut i equipe online. Håll koll på starttiderna då en ryttare rider tre 

ponnyer har vi fått lägga in 2 av hennes starter i annan kategori. Placerade ekipage kommer dock 

reglementsenligt bli per kategori. 

 

Anmälda ekipage betraktas som startanmälda.  

 

Vaccinationskontroll: se lista som läggs ut i equipe online dagen före tävling. 

 

Avanmälan: Om du inte kan komma vill vi att du avanmäler så snart som möjligt via SMS eller 

telefon  070-313 35 58. Avanmälan måste också göras i TDB. 

 

Tävlingen: hålls i ridhus 20 x 60 m. med collectingring. Framridning i ridhus 20 x 40 m. 

 

Servering: Vår servering har öppet hela dagen. Vi ser helst att du betalar med swish om möjligt. 

 

Prisutdelning: Sker till fots för samtliga placerade efter avslutad kategori. 

 

Parkering: på stora parkeringen innan ridhuset. Skyltat. Då det är en allmän parkering ber vi att du 

gör rent efter din häst. Tyvärr har många parkeringsplatser vid idrottsanläggningar i Stockholm blivit 

avgiftsbelagda, så även Grimsta. Vi ber dig därför erlägga P-avgiften (5:-/timme, 30:-/dygn, betalning 

via app). Meddela oss om ni kommer med lastbil/buss.  

 

Frågor: Margareta Bjelkstrand, 070-313 35 58 el.  ridklubbenvrs@gmail.com 

 

Vägbeskrivning: 

Från Stockholms City och Essingeleden: Kör Drottningholmsvägen mot Brommaplan. Rakt fram i 

Brommaplansrondellen. Fortsätt Bergslagsvägen mot Vällingby. Kör rakt fram i Vällingbyrondellen. 

Nästa rondell heter Bergslagsplan. Sväng vänster i rondellen (skyltning mot Hässelby Gård och 

Hässelby Slott) och direkt till vänster in på Grimstagatan. Sväng första höger in på Gulddragargränd 

och följ den vägen så långt det går så är du framme vid Vällingby Ridcenter, Grimsta IP. 

Från E18: Vid Hjulstakorset sväng in på Bergslagsvägen (mot Hässelby/Vällingby). Vid 

Bergslagsplan kör rakt igenom rondellen (skyltning Hässelby Gård/Hässelby Slott) och sedan direkt 
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vänster in på Grimstagatan. Sväng första höger in på Gulddragargränd och följ den vägen så långt det 

går så är du framme vid Vällingby Ridcenter, Grimsta IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 


