
Ryttarmeddelande Flobyritten 2021 

Föreningen Floby Ryttare hälsar er varmt välkomna till Flobyritten 2021! 

Om du känner av minsta symptom, hör av dig till tävlingsledaren och stanna hemma.  

Adress: Ullenevägen 43, 52152 Floby. Koordinater: 58.151784,13.328844. Åker ni på väg 

181 står det skyltat Distansritt, åker ni väg 47 står det skyltat med Distansritt även där. Följ 

skyltar och till sist står det även ridhus, då är ni framme. 

Tidsprogram: 

07.15 Tävlingsplatsen öppnar för klass 1. 

07.45 Veterinärbesiktning öppnar för klass 1. 

08.15 Bangenomgång för klass 1. 

08.15 Tävlingsplatsen öppnar för klass 2. 

8.45 Veterinärbesiktning öppnar för klass 2. 

09.00 Start klass 1. 

09. 15 Bangenomgång klass 2. 

09. 15 Tävlingsplatsen öppnar för klass 3. 

09.45 Veterinärbesiktning öppnar för klass 3. 

10.00 Start klass 2. 

10. 15 Bangenomgång för klass 3. 

11.00 Start klass 3. 

Tävlingsplatsen 

Kom inte tidigare än vad som står för respektive klass i tidsplanen. Stanna inte längre än 

nödvändigt på tävlingsplatsen.  

När ni parkerat bilen kommer det komma en funktionär till er med startkuvert. På grund av 

det smittsamma viruset som sprids bland hästarna skall ni visa upp vad hästen haft för temp 



de fem sista dagarna inför tävlingen. Det visas till de som ger er startkuvertet, sedan skall det 

ligga synligt i bilrutan hela dagen. Vi kräver dessutom att ni skall fylla i en hästägarförsäkran 

(tag gärna med en ifylld om du har möjlighet) och att ni innan urlastning skall ta tempen på 

hästen så att vi kan fortsätta dokumentationen. Ta med egen termometer. Ha gärna 

termometer, tempkurva och penna redo så kommer det gå snabbt och smidigt.  Angående 

dessa regler får ni gärna gå in och läsa mer på ridsportförbundets hemsida. 

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/04/rekommendationertillryttareocharrang

orereftertavlingsstoppet/ 

Viloområdet kommer att vara vid er transport, där parkeras även groombilen. När ni parkerar 

på morgonen hamnar ni automatiskt i en zon. Håll er i respektive zon så vi vet att vi säkert 

uppfyller kraven på yta per person.  

Som senior är det endast tillåtet att ha med sig en medhjälpare, för young rider gäller två 

medhjälpare. Detta gäller både på anläggningen och ute på banan. Det är alltså inte tillåtet att 

ha fler personer med i bilen som sedan är ute på banan. Parkeringsvakterna kommer att pricka 

av er i bilarna, är ni fler än två får ni tyvärr inte komma in på tävlingsområdet. Observera att 

även barn räknas som medhjälpare. Vi är otroligt ledsna över att det är såhär, vi vill sprida vår 

fina sport. Tyvärr går det inte nu utan vi får fokusera på genomförandet istället. I startkuvertet 

kommer det finnas en reflexväst som medhjälparen ska bära hela dagen.  

Bangenomgången kommer att hållas vid gaveln på ridhuset mot parkeringarna. Håll gott 

avstånd till varandra. Hästar är inte välkomna på bangenomgången. Vill medhjälparen ha 

hjälp inför banan/ kartan så kommer Roger Karlsson finnas tillgänglig för genomgång, fråga 

bara! 

Ryttare som är 18 år och yngre ska bära säkerhetsväst.  

Ta med egen nummerlappsväst. 

Det kommer att finnas skottkärror och grepar för rengöring av transporter, använd det. Plocka 

upp eventuellt skräp och hö efter er.  

Masstart i samtliga klasser. Prisutdelning för vinnare i klass 1 respektive klass 2 sker ca en 

timme efter målgång. Resultat publiceras på Equipe och TDB. Vi kommer och lämnar ifylld 

tävlingsbok till er senast 1h efter målgång.  

 

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/04/rekommendationertillryttareocharrangorereftertavlingsstoppet/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/04/rekommendationertillryttareocharrangorereftertavlingsstoppet/


Veterinärbesiktning: En person per häst är det som gäller i veterinärgrinden. Munskydd ska 

bäras, ni får ett i startkuvertet. Hästpass och ifylld tävlingsbok medtas till 

veterinärbesiktningen tillsammans med veterinärkortet. Kom ihåg att i förväg fylla i alla 

vaccinationer i TDB, stickkontroll kommer att genomföras. Tillåten maxpuls för klass 1 är 64 

slag/minut, i övriga klasser 60 slag/minut. Samtliga pulskontroller genomförs inom 20 

minuter från ankomsttiden eller målgång. Ryttaren ansvarar själv för att tiden hålls. Under 

tävlingen är en ompulsning vid varje kontroll tillåten inom 20 minuter från ankomsttiden, 

ingen ompulsning är tillåten vid målgång. Vilan för samtliga klasser är 40 min. Du ansvarar 

själv för ditt veterinärkort.  

Vatten: Det kommer att finnas vatten till hästarna, men har ni möjlighet så är det bra om ni 

tar med lite hemifrån.  

Toaletter: Det finns två toaletter i ridhuset, en är avsedd för er och er medhjälpare och en är 

till funktionärer, det står på dörren vilken som är till vilket. Ni som kan, använd gärna skogen.  

Servering: Det kommer att finnas enkel servering till självbetjäning, betalning sker via swish.  

Hovslagare: Tappskokompetens finns, tag med riktade skor. Betalning via swish eller 

kontant.  

Banan 

Groombilar: Groomning sker endast på angivna platser. Ställ inte bilen så någon skylt blir 

skymd. Självklart gäller vanliga trafikregler. Vid gromplatserna är det viktigt att samtliga 

visar hänsyn till varandra och väntar vid sin bil tills respektive ryttare kommer. 

Ryttare: Det finns inslag av bergskross under kortare sträckor, sulor rekommenderas. Enligt 

TR är det inte tillåtet att i klass 3 stanna och vänta in tiden närmare än 2 km från mål. Banan 

är flack och inte så teknisk. Bitvis, allra främst sista kilometern innan ankomst och mål 

kommer det att vara väldigt trångt, en häst åt gången. Det kommer att gå att rida om och i 

bredd på andra delar av sträckorna. Stora delar av banan går på grusvägar, det förekommer 

trafik, tänk på att ni kan möta olika fordon, särskilt nu när det är vårbruk i luften. När ni rider 

ut från tävlingsplatsen ska ni rida ut på en asfaltsväg ca 500m, tänk på att rida i kanten. Det 

finns en skrittsträcka på banan.  

 



Vi har lyckats pricka in årets ritt med att återvinningsstationen (som ligger innanför 

ridklubben) håller öppet, antagligen kommer det strömma in folk där. Vi ber er att ha lite 

överseende med detta. Vi har informerat bygden så vi hoppas att de har överseende med er 

också.  

 

Det är mycket tråkigheter i detta ryttarmeddelande, men som ni säkert förstår är det på grund 

av Covid och EHV-1. Vi vill kunna genomföra detta på ett säkert sätt för både er, hästarna 

och våra fantastiska funktionärer.  Hoppas att vi ses nästa år igen och att vi då kan ha med 

våra nära och kära och de som är intresserade av vår sport.  

 

Undrar ni över något? Tveka inte på att höra av er.  

Tävlingsledare: Sara Persson 076-104 10 46   

Banansvarig: Tove Karlsson 070-252 69 56 

 

Ta hand om er! 

 


