
 

 

 
 

            MEDDELANDE TILL RYTTARE 

 
Vällingby Ridsällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till våra ponnytävlingar i dressyr 

 den 15 april 2022 

 

Tidsprogram: fredag 15 april 2022 

Kl. 08.00 Klass 1 Lätt C:1    Domare: Marie Ångman 

Därefter Klass 2 Lätt B:1    Domare: Inger Sobéus 

        Överdomare: Annelie Smith, 070-5386103   

   

Sponsor för våra ponnytävlingar är Amazona Sueca. De kommer finnas på plats under dagen.     

 
Startlistor med fasta starttider läggs ut på equipe online. 

 

Tävlingssekretariatet: 

Telefon: 070-313 35 58  

Öppnar en timme innan första start, Ni som är uttagna att visa vaccinationsintyg gör det i sekretariatet.  

Övrig kontakt med sekretariatet gärna via telefon/SMS. 

 

Anmälda ekipage betraktas som startanmälda.  

 

Vaccinationskontroll: se lista som läggs ut i  Equipe Online dagen innan tävling. Tänk på att alltid ha med 

vaccinationshandlingarna då fler stickprov kan komma att tas. 

 

Hästägarförsäkran: Tänk på att du vid anmälan har intygat att din häst under de tre senaste 

veckorna innan tävling 

- Inte visat några tecken på smittsam sjukdom 

- Inte vistats i stall där någon smittsam sjukdom dig veterligen har förekommit 

- Att den inte heller på annat sätt varit i kontakt med häst som kan misstänkas ha smittsam 

sjukdom 

- Att den i övrigt så vitt du vet är fullt frisk 

 

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.Vid avanmälan pga skada/sjukdom återfås 

anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 50:-. Läkar-eller veterinärintyg krävs och skall enligt  

TR vara arrangören tillhanda senast 7 dagar efter avslutad tävling 

 

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

 



Prisutdelning: Samtliga placerade till fots direkt efter avslutad kategori. 

 

Servering: Vår servering har öppet hela dagen. Vi tar endast swish.  

 

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

efter din häst. Många parkeringsplatser i anslutning till idrottsanläggningar är avgiftsbelagda. Så även 

Grimsta. Betalning via app. 5:-/timme. 

Följ parkeringsvakternas anvisningar så att alla får plats. 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 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. 

 

OBS! Det förekommer ett vägarbete på vägen upp mot tävlingsplatsen. Endast enfiligt vilket gör att 

det är mycket begränsad framkomlighet. Skyltar uppmanar till att välja annan väg men tyvärr finns 

ingen annan väg till Grimsta IP och tävlingsplatsen. Enligt uppgift skall vägarbetet vara klart till 

vecka 15 men vi vet inte i skrivande stund om planen håller. Vi ber därför alla att för säkerhets skull 

vara ute i god tid. 

 

 

 

 

mailto:ridklubbenvrs@gmail.com


 
 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 


