
 

 

Meddelande från tävlingsarrangören 
Lovisedalsritten 29 april 2018  

Meddelande till ryttare och medhjälpare 

 

Roslagens Rid- och körklubb vill tacka för din anmälan och önskar dig och dina 

medhjälpare varmt välkomna till vår distansritt.  

 

Tävlingsområdet kommer att vara beläget på Lovisedal i Rö utanför Rimbo. Området ligger ca 2 

mil söder om Norrtälje, 8 km öster om Rimbo. Här kommer både start, mål och veterinärgrindar 

befinna sig för samtliga klasser. Tävlingsområdet är beläget på gräs. Barnvagnar får dock tas 

med in i serveringsområdet. Hundar skall vara kopplade. Hästar får inte tas med in på i 

serveringsområdet. Anläggningen är en rökfri anläggning och rökning får därför bara ske på 

anvisad plats. 

 

Sekretariatet öppnar kl 8.30.  

• Ta med vaccinationsintyget när du anmäler dig eftersom stickprov kommer tas på att 

vaccinationerna stämmer överens med TDB.  

• Hämta ditt ryttarkuvert i sekretariatet innan du går till förbesiktningen.  

• För de ekipage i klass 2 som saknar nummerlappsväst kommer det inte finnas några till 

försäljning eller att låna. Medtag isåfall plastficka och säkerhetsnål.  

 

Hästen ska finnas på tävlingsplatsen senast 30 minuter innan förbesiktningen för aktuell 

klass startar. 

 

Förbesiktning Klass 1 kl. 9.30 – 10.30  

Förbesiktning Klass 2 kl. 10.30 – 11.00  

 

• Besiktningen sker i startnummerordning, på så sätt att lägre startnummer går före i kö 

om det behövs.  

• Ifylld tävlingsbok skall lämnas vid förbesiktningen av dig som ryttare samt att du skall ha 

med ditt hästpass till förbesiktningen. 

• ICE-kontaktuppgifter skall lämnas ifylld vid ingång till förbesiktning. Formulär fås i 

sekretariatet.  

 

Bangenomgång Klass 1, kl 10.30 

Bangenomgång Klass 2, kl 11.30  

 

Start Klass1 Clear Round 40km: Start första grupp: 11.00, därefter 5 minuters mellanrum. 1 

veterinärgrind med 40 minuters vila. 

Start Klass2 Prova På 20km:  Start första grupp: 12.00, därefter med 5 minuters mellanrum.  

 

När du kommer till ankomsttid eller vid målgång kommer du att få en lapp med din ankomsttid 

(eller målgångstid), denna lapp skall du ta med dig till intid samt lämnas till veterinärskrivare för 

överföring av uppgifter till ditt veterinärkort. På veterinärkort kommer din uttid att anges om du 

rider klass 1. Om du inte blir godkänd kommer du inte få tillbaka ditt veterinärkort. Tänk på att om 

du väljer att utgå på egen begäran måste hästen ändå veterinärbesiktas.  

 

Besiktning efter målgång ska ske inom 20 minuter. Pulsgränsen är 60 slag per minut i klass 1 

och 2. 

 



 

 

OM NI ÖNSKAR FÅ VETERINÄRKORTEN HEMSKICKADE EFTER TÄVLINGEN MÅSTE NI 

LÄMNA ETT FRANKERAT KUVERT MED ER ADRESS I SEKRETARIATET.  

 

Kom ihåg att ta med tävlingsbok (klass 1), hästpass ,vaccinationsintyg samt 
riktade skor. 
Kom ihåg att person som visar häst vid besiktning skall bära hjälm samt att 
ryttare under 18 år skall bära säkerhetsväst när de rider. 
 

- Det kommer att finnas enklare servering  

- Vid behov av sjukvårdare/veterinär, tag kontakt med tävlingssekreterare. Telefonnr är 070-

5652918 

 - Hovslagare meddelas på plats. Betalning sker direkt på plats.  

 

Avanmälan via e-mail (carina_nasstrom@hotmail.com), emottages fram till klockan 18.00 den 

27.4. Därefter tar vi emot avanmälan via telefon (070–5652918) eller direkt till sekretariatet 

senast kl 9.00. 

 

Lycka till och rid väl!  

Roslagens Rid- och Körklubb  

 

Tävlingsledare: Stefan Hammar, tel 070–4311042  

Tävlingssekreterare: Carina Näsström, tel 070–5652918 

Domare: Tove Johansson, Lars Thunander och Caroline Franzen 

Veterinärer: Mia Svensson och Anja Pedersen  

 

Vägbeskrivning  

Söderifrån: Kör E18 norrut mot Norrtälje, sväng av väg 280 mot Rimbo, kör ca 8 km rakt fram, 

(sväng inte av mot Rimbo efter ca 7 km utan fortsätt ytterligare 1 km rakt fram, förbi Rö kyrka) Ta 

därefter av till höger mot Beateberg, följ skyltar till tävlingen (ca 3 km från Beatebergsskylten).  

Norrifrån: När ni passerat Norrtälje och befinner er på E18 mot Stockholm, ta av avfart Rimbo ca 

1 mil söder om Norrtälje. Ta till höger vid avfarten och fortsätt vidare på gamla 

Norrtälje/Stockholmsvägen (ta ej av mot Rimbo utmed denna väg) Efter ca 1 mil, ta av mot 

vänster mot Beateberg, följ skyltar till tävlingen (ca 3 km från Beatebergsskylten).  

Västerifrån: Väg 272 från Arlanda eller väg 77 från Knivsta, passera genom Rimbo mot 

Stockholm (Väg 280). Ca 7 km efter Rimbo kommer ni till T-korsning gamla 

Norrtäljevägen/Stockholmsvägen där ni tar till vänster mot Norrtälje, följ ca 4 km. Ta därefter av 

till höger mot Beateberg, följ skyltar till tävlingen (ca 3 km från Beatebergsskylten).  

 

GPS-koordinater: Lat N59O41.040 Long E18O25.945 

 


