
 

 

Sekretariatet  Öppnar kl.08.00. Stänger efter avslutad tävlingsdag. 

Kontakt och frågor sker via mail: dressyrtavling.tornsrf@gmail.com 

Eller telefon till sekretariatet (öppet under tävlingsdag): 0722-673542 

Du är automatiskt startanmäld enligt TR. 

Alla efteranmälningar, ändringar och avanmälan skall ske minst 30 min innan 

klassen startar. 

Tävlingsledare: Camilla Hägglund  

Överdomare: Christel Wiberg 

Vaccinationsintyg Vaccinationer skall innan tävlingens start vara införda i TDB. Ett antal hästars 

vaccinationsintyg kommer att kontrolleras. Se lista i Equipe över vilka det gäller. 

Efteranmälan Fram till fredag kl.19:00 görs efteranmälan via TDB. 

Därefter i mån av plats - meddela oss direkt via telefon eller mail. 

Ändring/avanmälan Fram till fredag kl.19:00 görs ändringar och avanmälan via TDB. 

Därefter – meddela oss direkt via telefon eller mail. 

Ekipage som ej kommer till start utan avanmälan blir skyldiga en avgift a 150kr. 

Startlistor Finns på online.equipe.com i samband med detta meddelande.  

Starttiderna är preliminära fram till fredag 20/5 senast kl. 20:00 

OBSERVERA! Kontrollera era starttider. På söndagen ligger vissa ekipage bland 

annan kategori än den ”rätta”, detta för att ex. möjliggöra start med flera hästar. 

Framridning Maxantal i Rönnströmska ridhuset är 10 ekipage. (De fem främsta på tur till var 

bana). Övrig framridning i Mellanridhuset. 

Det är tillåtet att rida på vår sandade slinga runt hagarna, men visa hänsyn till 

ekipage inne på banan och håll ett lugnt tempo. Enbart skritt förbi banområdet. 

Prisutdelning Sker till fots utanför paddocken efter avslutad klass för häst och efter avslutad 

kategori för ponny. Utbetalning av premier sker via TDB. 

Parkering Enligt anvisningar på tävlingsplatsen. Vi ber er respektera anvisningarna för 

transporter respektive personbilar. 

Servering Vi serverar varm mat, kaffe och fika i cafeterian på andra våningen i 

mellanridhuset, ovanför sekretariatet.  

Ute vid tävlingsbanan finns enklare förtäring. 

Vägbeskrivning Se http://torns.org/hitta-hit/  

Tidsprogram Se sista sidan 

Anläggningsskiss  Se sista sidan 

http://torns.org/hitta-hit/
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Anläggningsskiss  

   
 

Lördag Klass Bana  

09.00 1 1 LC:2 2015 – Sponsras av Börjes Tingsryd 
Domare: Diana Persson 

 2 1 LB:1 2015 – Sponsras av Hööks Hästsport 
Domare: Diana Persson 

09.00 3 2 LA:3 2013 – Sponsras av Equito 
Domare: Barbro Jönsson 

 4 2 MSVC:2 2018  
Domare: Barbro Jönsson 

Söndag    

09.00 5 1 LC:2 2015 Rosettbedömning – Skånes RF 
Domare: Barbro Jönsson 

 6 1 LB:1 2015 - Sponsras av Svenska Foder  
Domare: Barbro Jönsson 

09.00 7 2 LA:1 2017 – Sponsras av Hööks Hästsport 
Domare: Gisela Broomé 

 8 2 LA:P1 2004 – Sponsras av Börjes Tingsryd 
Domare: Gisela Broomé 


