
  

Ryttarmeddelande - Kombinerad tävling dressyr och hoppning 

Dressyr fredag 27 Augusti i Sudergutarnas Ridhus i Havdhem  

Sekretariatet: Öppnar kl 16:00 och öppet till tävlingens slut. 

Kontaktperson: Anna Jacobsson 0700 24 14 70 

Anmälan: Görs senast 26/8 kl 18:00 anmält ekipage räknas som startanmäld enligt TR. 

Ekipage som ej avanmält ska utom anmodan betala 150 kr 

Alla hästar ska bära nummerlapp. 

Vaccinationsintyg: ska visas i sekretariatet innan start, se lista i Equipe.  

Startlistor: Finns från och med 22/8 fram till tävlingsdag på Equipe, fasta startlistor finns 

från 26/8 kl 18:00. 

Tävlingsbana: Utomhus sand/grus bana 20 x 60 m. 

Framridning: Utomhus sand/grus 

Dressyrdomare: Eva Wiklund 

Tävlingsledare: Ella Smith 

Vi kommer tyvärr inte erbjuda servering! 

 

 



 

Hoppning Lördag 28 augusti - i Sudergutarnas Ridhus i Havdhem 

 

Sekretariatet är öppet från kl. 10:00 och håller öppet till tävlingens slut.  

 

Kontaktpersoner:  

Sekretariatet: Linda Hallgren 073-650 61 03 och Åsa Nilsson 073-781 12 53. 

 

Efteranmälan/Avanmälan ska göras senast 30 minuter före respektive klass början 

via tävlingsdatabasen.  

 

Anmält ekipage räknas som startanmält enligt TR. Ekipage som ej avanmält ska 

utan anmodan betala 150:-/klass.   

 

Alla hästar ska bära nummerlapp på tävlingsplatsen. 

 

Vaccinationsintyg ska visas i sekretariatet innan start se lista på Equipe. 

 

Tävlingsbana: ridhus 20x60 

Framhoppning och framridning: Utomhus - sand/grus. Det får vara max 5 ekipage i på 

framhoppning samtidigt. Se anläggningsskiss.  

 

Startlistor/resultat Preliminära startlistor finns på Equipe och kommer att uppdateras 

kontinuerligt fram till tävlingsdagen.  

 

Vi kommer tyvärr inte att erbjuda servering. 

 

Domare: Marina Johansson 

Banbyggare: Charlotte Grauning- Nordahl 

 

Tidsprogram lördag ponny:    

11:00      Lätt E 

Lätt D   

Lätt C  

Lätt B  

 

Pris kommer att lottas ut till ekipage som genomfört både hoppning och dressyr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 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.  
  

• Alla uppmanas att inte komma eller stanna kvar längre än nödvändigt. 
Efter man tävlat klart lämnar man tävlingsområdet.  

  

• Prisutdelning kommer att ske till häst.  
  
  

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! 

 

 Blommorna är skänkta från Mattsson Gård AB självplock @holmbodi 
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