
 

Ryttarmeddelande sommardressyr 

Sekretariatet: Anna Jacobsson 0700 24 14 70, Sekretariatet är öppet från kl. 

09:00 och håller öppet till tävlingens slut. 

 Efteranmälan/Avanmälan: Kan göras fram till kl 18 dagen före tävlingsstart, 

görs anmälan efter den 1/7 kl 18:00 via TDB skicka även ett sms till 0700 24 14 70.  

Efteranmälningsavgiften borttagen den 4/7 - betalas tillbaka efter tävlingsdagen! 

Även två nya klasser 4/7 för Ridhäst LB: 3 och LA: 3 

Alla hästar ska bära nummerlapp på tävlingsplatsen.  

Vaccinationsintyg: De som blivit uttagna skall uppvisa giltig vaccination i sekretariatet innan start se 

lista på Equipe.  

Tävlingsbana: Utomhus, sand/grus, 20 x 60, alla startar inifrån banan oavsett klass. Framridning: 

Utomhus - sand/grus, 20x60 och i Ridhuset sand, 20x60, ponnyer och hästar kommer vara 

uppdelade på respektive bana, se sekretariat innan start.  

 Startlistor/resultat finns på Equipe och kommer att uppdateras kontinuerligt fram till tävlingsdagen. 

Fasta startlistor läggs ut kl 18:00 dagen innan tävling.  

Prisutdelning: sker till häst! 

 

Funktionärer:  

 Fredag  

Domar: Vivan Norrby och Eva Viklund 

Överdomare: Vivan Norrby och Eva Viklund 

Tävlingsledare: Ella Smith  

Lördag 

Domare: Jan-Ove Olsson 

Överdomare: Ingrid Ellner 

Tävlingsledare: Karin Vistarnd 

Söndag 

Domare: Cecilia Stenström och Vivan Norrby 

Överdomare: Cecilia Stenström och Vivan Norrby 

Tävlingsledare: Maria Ankarcrona 

 

 

 

 



 

Covid 19: Med avledning av Covid 19 har vi gjort en riskbedömning. Vi har gått 

igenom Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och utvärderat 

eventuella risker. Vi har följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 

och Svenska Ridsportförbundet. Vi har valt att vidta riskreducerande åtgärder i 

samband med vår tävling. Vänligen läs igenom riskbedömningen i sin helhet. Vi 

vill att ni är extra noga med följande:  

• Stanna hemma och undvik kontakt med andra ca 2 dagar efter du känner dig 

fri från symptom.  

• Handhygien är viktigt. Tvätta händer ofta.  

• Håll avstånd på hela tävlingsarenan. Anläggningen är uppdelat i flera zoner, 

framridning på minst två olika områden utomhus, samt i ridhuset. Övriga 

områden är framhoppning, tävlingsbana samt parkering.  

• Alla uppmanas att inte komma eller stanna kvar längre än nödvändigt. Efter 

man tävlat klart lämnar man tävlingsområdet.  

• Prisutdelning kommer att ske till häst.  

• Servering kommer att finnas på tävlingsplatsen. Vi vädjar till att alla hjälps åt 

att följa rekommendationerna så att vi kan genomföra tävlingen på ett tryggt 

och säkert sett!  

Södra Gotlands Rid- och körklubb och våra samarbetspartners hälsar er 

välkomna till Sommardressyren! 


