
Ryttarmeddelande 
 Alleby Ridklubb välkomnar häst och ponnyekipage till 

Halloween Hoppet 13-14 nov 2021! 
 

 
 
 

 
 
Preliminärt tidsprogram  
 
LÖRDAG 13 NOV Första start kl 15:00 
Kl. 14:00 Sekretariatet öppnar 
 
Prisutdelning lördag: dem tre främsta till häst efter varje avslutad klass, resterande 
hämtar sina priser i sekretariatet. 
 
SÖNDAG 14 NOV Första start kl 09:00 
Kl. 08:00 Sekretariatet öppnar 
 
Prisutdelning söndag: dem tre främsta till häst efter varje avslutad klass, resterande 
hämtar sina priser i sekretariatet. 
 
Anmälda ekipage anses som startanmälda. 
 
Vaccinationsintyg visas i sekretariatet enligt lista i equipe, och även efteranmälda hästar skall visas upp. 
Avanmälan och ändringar görs i TDB och via mail till mailadress, ridklubben@allebyridklubb.se. 
Veterinärintyg/läkarintyg kan mailas till ridklubben@allebyridklubb.se senast 7 dagar efter tävlingsdagen. 
Telefon till sekretariatet, Annika Holst 0739473399 
 
 
Stanna hemma om du är sjuk, även om du känner dig endast lite krasslig! 
 
Startlistor: Preliminära startlistor finns på vår hemsida www.allebyridklubb.se samt på 
http://online.equipe.com/.  
 
Tävlingsbana: Ridhus, fiber, 20x60, Framridning: utomhus, sand/grus 25x60, Framhoppning: ridhus, 
fiber/sand 20x40. Anläggningsskiss: www.allebyridklubb.se/tavling/allebys-anlaggning/anlaggningsskiss  
 
Parkering:  
Pga av verksamhet och liten parkering vill vi att man kommer tidigast 1 timma innan start och lämnar så 
fort man är klar. 
Enligt hänvisning av parkeringsvakt, anmäl innan om ni kommer med lastbil till 
ridklubben@allebyridklubb.se alternativ sms till 0739-473399. 
 
Cafeterian: Dagens lunch, smörgåsar och fika. I första hand betalning via Swish, annars kontant. 
 



Vägbeskrivning: Från E6 tag av Klarebergsmotet, avfart 82, sväng vänster in på Norrleden (196) följ den 
10,5 km, sväng höger in på Björlandavägen 0,5 km sväng höger in Allebyvägen (skyltat ryttartävling) följ 
den 2,0 km fram till tävlingsplats. 
 
När ni lämnar Alleby: Vänligen tag höger vid trevägskorset på Allebyvägen och kör mot 
Kongahällavägen. Tag vänster mot Skra Bro och vänster i rondellen nu är du tillbaka på Björlandavägen.  
Det kommer komma och åka hästtransporter hela dagen! För att underlätta att slippa mötas önskar vi att 
ni kommer från Björlandavägen och lämna Alleby genom att köra mot Kongahällavägen - höger vid första 
t-korsning, se vägbeskrivning här http://www.allebyridklubb.se/tavling/allebys-anlaggning/trafikkarta 
 

Hjärtligt välkommen & lycka till på tävlingsdagen önskar tävlingssektionen på Alleby!  
Vi vill att samtliga som besöker oss på ALRK tänker på säkerheten både vad det gäller hästar, ryttare, 

publik och funktionärer. 
 

 
 

STORT TACK TILL VÅRA SPONSOR 

    
 

 
 

 
 


