
Meddelande till ryttare! 
 

Västerås Ryttarsällskap hälsar Dig varmt Välkommen 
till lokala/regionala tävlingarna i banhoppning 

vid Rocklunda 1 maj 2018. 
 
Parkering: är beroende av vädret följ skyltningen. 
Från Stockholm tag avfart (nr 132) från E18 vid skylt ROCKLUNDAMOTET. Sväng till 
vänster, åk rakt igenom första rondellen, sväng vänster vid Bombardier Arena, därefter 
höger och följ sedan skyltning ridanläggning. 
Från Örebro tag avfart (nr 132) från E18 vid skylt ROCKLUNDAMOTET. Sväng vänster 
och vänster igen efter Shellmacken, åk rakt igenom första rondellen, sväng vänster vid 
Bombardier Arena, därefter höger och följ sedan skyltning ridanläggning. 
Från Sala, höger i tredje rondellen, vänster vid nästa rödljus, andra höger vid 
Bombardier Arena, därefter höger och följ sedan skyltning ridanläggning. 
 
Sekretariatet finns på nedre botten i Domartornet intill hoppbanan. Sekretariatet 
öppnar 1 tim före första klassens börjar. Strykningar och ändringar kan göras till 45 
minuter före klassens början. Strykningar efter denna tidpunkt kommer leda till 
domarstrykning. Tel. nr. under tävlingsdagen 073 443 53 67. 
 
Banbyggare: Stina Rosenlund Helmisaari 
Överdomare: Eva Lundin 
Tävlingsledare: Roland Nilsson  
Domare: Ulrika von Knorring 
Säkerhetsansvarig: P-U Bylund 
Funktionärsansvarig: Sofie Stistrup 
 
Västmanlands cup 2018: Går som en klass i klassen. Prisutdelning i samband med 
klassens prisutdelning.  
 
Följande hästar ska visa upp vaccinationsintyg innan start. 
Xariel, Vilja (5), Sungraaf, Romina, Kameja, Faxima, Cassius 
 
Premierna återbetalas via TDB. 
 
Lagledare, kom in med era lag så snart som möjligt.  
 
Startlistor och resultat publiceras på equipe.com 
 
Alla funktionärer är frivilliga och gör sitt bästa för att ni ska få en trevlig tävlingsdag. 
 
Tidsprogram: 
Tisdag:  
kl. 9.00 Klass 1: 0,95 Hoppn. i två faser (A:0+A:0) / A  
d.e.  Klass 2: 0,95 Laghoppning (A:1a) Div 3 omg 1 
 Klass 3: 1,00 Hoppn. i två faser (A:0+A:0) /A 
  Klass 4: 1,10 Hoppn. i två faser (A:0+A:0) /A 
 
Annas Stallcafé serverar lunch mm. 
 
Hjärtligt välkommen till Västerås RS med förhoppning om bra tävlingar & fint 
väder!! 
Västerås Ryttarsällskaps Tävlingssektion 
  



Karta 
 
 

 
 


