
 
 

 

MEDDELANDE TILL RYTTARE 
Välkommen till Hufvudsta Ridklubbs hopptävling  

för ponny och häst den 22 maj 2022 

 

Confidentiality: C2 - Internal 

 

Preliminärt tidsprogram och klasser 
Tid Klass  Bedömning  
Kl: 09:00 Klass 1 LD, Clear Round  
 Klass 2 LC, A0 två faser  
Ca 12:00 Klass 3 80, A0 två faser  
 Klass 4 90, A0 två faser  

 
Överdomare: 
Domare: 
Banbyggare: 

Rolf Asker 
Helen Andersson 
Marie Roth 
 

Tävlingsledare:  Agneta Wahlström 
Anna Sahlberg 

    
Anmälan   

● Anmälan i TDB och startavgift via faktura utanför TDB. 
● Efteranmälan mottages i mån av plats via TDB. 
● Avanmälan i TDB efter 13/5 ska även göras till tk@hufvudstaridklubb.se. 
● Avanmälan efter den 13/5 debiteras ordinarie avgift om inte veterinär- eller läkarintyg 

uppvisas inom 7 dagar efter tävling. 
● Om avanmälan inte skett debiteras en straffavgift enligt respektive grens TR. Avgift till plusgiro 

238606-8 senast 3/6. Om ej betalt kommer avgiften att faktureras. 
 
Startlistor 

● Startlistor publiceras på Equipe online.  
● Startlistor uppdateras löpande fram till 30 min innan klass startar.  

 
Förfrågningar 

● I första hand: tk@hufuvudstaridklubb.se eller vid behov Agneta Wahlström, 070-582 09 82. 
 
Sekretariat 

● Sekretariatet öppnar 08.00. Kontroll av vaccinations- och mätintyg sker utifrån publicerad 
lista i Equipe. 

● Sekretariatet stänger för ändringar i startlistan 30 minuter innan klassens början.  
● Eventuell omstart i Clear Round, 60 kr, betalas direkt efter start, via Swish till 1232155919. 

Skriv omstart och ekipagets namn på betalningen. 
 
Framridnings- och tävlingsbanor 

• Tävling sker utomhus, fibersand, (22x65).  
• Framridning sker utomhus på grusbana, (15x30), max 8 ekipage 
• Framhoppning sker i ridhus, (20x40). I ridhuset får max sex ponnier eller fem hästar vistas. 

Observera att framhoppningen rids i samma varv, med byte av varv för varje ny klass. Endast 
ryttare med häst och funktionärer får vara i ridhusmanegen. Övriga hänvisas till läktaren. 

• Banan är öppen för visning innan varje klass, samt innan Kat D. 
 
Prisutdelning 

● Sker till häst, (efter avd B på ponny, innan avd B på häst), för de tre främst placerade. Övriga 
placerade deltar till fots.  

● Hederspriser ska hämtas ut i sekretariatet under tävlingsdagen. Prisrosetter till ekipage som 
tävlat Clear Round eller avdelning B hämtas i sekretariatet. 

 
Parkering 

● Parkeringsvakter i reflexvästar. Följ deras anvisningar då det är ont om utrymme. 
● Håll rent och snyggt kring din transport (vi lånar parkeringsutrymmet av kommunen). 

mailto:tk@hufvudstaridklubb.se
mailto:tk@hufuvudstaridklubb.se
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● Meddela oss om du kommer med buss senast dagen innan tävling (då kan vi planera 
parkering). 

 
Säkerhet  

● Följ våra anvisningar och skyltar inom hela tävlingsområdet.  
● Anläggningsskiss finns på vår hemsida. 
● Rid bara på anvisade platser och det är inte tillåtet att gå in i stallarna.  
● Hundar ska hållas kopplade och får inte vistas i ridhuset.  
● Hufvudsta Ridklubb är en rökfri anläggning.   

 
Vatten 

● Finns tillgängligt inne på stallplanen, utanför sekretariatet. Gå inte in i stallarna för att hämta 
vatten. 

 
Mat och försäljning 

● Stallcaféet har öppet hela tävlingsdagen och här serveras varm mat, korv, smörgåsar, kaffe, 
dryck, glass godis med mera. Kontanter eller Swish.  

● Forever Living Aloe Vera och SMP Sweden har försäljning på plats. 
 

 
Vägbeskrivning till Hufvudsta Ridklubb  
E4 Norrifrån  

● Kör E4 söderut och sväng av vid avfarten mot Solna/Sundbyberg (Haga Norra). 
● Vid den första korsningen sväng höger in på Frösundaleden.  
● Kör rakt fram genom de 2 första rondellerna och fortsätt rakt fram  
● Sväng upp till vänster i nästa rondell och passera först med Hagalund (höga blå hus) till 

vänster och fortsätt rakt fram genom nästa stora korsning och passera med Solna Centrum till 
vänster.  

● Fortsätt rakt fram förbi Max och Solna hallen och genom nästa stora korsning.  
● Cirka 400 m efter korsningen sväng andra vänster in på Storgatan, skyltat mot Huvudsta. 
● Strax efter korsningen vid Huvudsta Centrum sväng höger in på Armégatan, skyltat Västra 

Skogen.  
● Efter cirka 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, skyltat Hufvudsta 

Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  
● Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
● Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
E18 Norrifrån  

● Från E18, i höjd med Rinkeby, tag väg 279 (Ulvsundavägen) mot Bromma flygplats. 
● Fortsätt väg 279 förbi Solvalla, Bromma Blocks samt Bromma Flygplats. 
● Efter Bromma flygplats, ligg i vänster fil och sväng vänster in på Norrbyvägen mot Solna.  
● Kör över bron över Bällstaviken och sväng av vid den första avfarten till höger mot Huvudsta. 
● Sväng direkt höger mot Huvudsta Centrum, passera med Huvudsta C på vänster sida. 
● Sväng höger in på Armégatan, skyltat Västra Skogen.  
● Efter ca 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad samt 

”Ryttartävlingar”. 
● Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
● Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
E4/E20 Söderifrån  

● Kör E4/E20 (Essingeleden) till avfart 162 mot Sundbyberg/Solna, avfarten ligger på vänster 
sida.  

● I båda rondellerna, ta den 2:a avfarten och lägg er i vänster fil mot Solna/Huvudsta. 
● Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta, passera INGO-macken och 

Västra skogen. 
● Vid fjärde ”avfarten” efter trafiklyset sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat Hufvudsta 

Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  
● Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
● Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 

https://idrottonline.se/HufvudstaRK-Ridsport/globalassets/hufvudsta-rk---ridsport-tk/dokument/anlaggningskiss-hoppning.pdf
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Centralbron Söderifrån  
● Kör Centralbron norrut, håll till vänster och följ Klarastrandsleden.  
● Ta av mot Solna/Huvudsta/Postterminal. Följ Pampaslänken (går parallellt med järnvägen).  
● I rondellen, kör rakt fram i riktning mot Sundbyberg/Solna/Huvudstar, lägg er i vänster fil.  
● Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta, passera INGO-macken och 

Västra skogen.  
● Vid fjärde ”avfarten” efter trafiklyset sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat Hufvudsta 

Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  
● Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
● Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
Från Tunnelbanan – Blå linjen 
Station Huvudsta  

● Gå till höger direkt efter tunnelbanespärrarna och gå ut från stationen.  
● Håll till höger och följ gångvägen som leder under bron.  
● Följ gångvägen ner för allén, vid slutet av nerförsbacken ligger stallet på vänster sida.  

 
Station Västra skogen  

● Gå rakt fram då du kommer ut från tunnelbanan (COOP på höger sida) och följ trottoaren 
utmed Armégatan.  

● Efter Wiboms väg håll till vänster och gå gångvägen mot Tallbackaskolan.  
● Sväng till vänster så att du har skolan till höger om dig.  
● Korsa Kristinelundsvägen och följ gångvägen ner till stallet.  

 

För er med GPS  
WGS84: Lat: N 59o 20' 46.55" Long: E 17o 59' 35.92" RT90: X= 6582666 

 

 

Vi hoppas du får en trevlig tävlingsdag hos oss! 
Varmt välkomna till Hufvudsta Ridklubb! 
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