
Ryttarmeddelande Working Equitation 

lördag 1 september  

Varmt välkomna till Orsa Ridklubb 

Tävlingen startar 09:00. För allas säkerhet, följ anvisningar och avspärrningar.  

 

Preliminärt tidsschema för tävlingen  
Lätt C : ridhuset: dressyr 9,00-10,10. Stora utebanan: Teknik/speed: ca 9,30-11,10 

Lätt B: ridhuset: dressyr ca 10,25-10,55. Stora utebanan: teknik/speed: ca 11,40-12,20 

Ca 15min paus mellan dressyrklasserna.  

Ca 30 min paus mellan teknik/speedklasserna, då förrättas även prisutdelningen i Lätt C.  

 

Bangång 
Banan är öppen att gå 9-9,30 samt i pausen mellan klasserna.  

 

Funktionärer 

Tävlingsledare: Ingela Modin 

Domare dressyr: Helen Nilsson 

Domare teknik/speed: Ingela Modin 

 

Sekretariat: 
Sekretariatet öppnar 7,30 och finns i entren till ridhuset.  

Nummer till sekretariatet: 0702093576 (yvonne)  

 

Startlistor och resultat 
Preliminära startlistor finns på equipe, på fredag kommer det definitiva startlistorna.  

Resultat redivisas i tdb efter tävlingen. 

 

Prisutdelning  

Prisutdelning sker efter varje avslutad klass nere på stora utebanan. 

 



Avanmälan 

Ej avanmält ekipage anses startanmält. Ekipage som ej kommer till start och ej avanmält debiteras 

utöver anmälningsavgiften en straffavgift på 150 kr. Avanmälan sker i TDB fram till lördag 31/8 kl. 

18.00, därefter direkt till sekretariatet. Vid eventuell återbetalning av anmälningsavgiften, enligt TR 

mom. 131 punkt 6, krävs veterinärintyg/läkarintyg senast 7 dagar efter avslutad tävling. Administrativ 

avgift på 100kr tillkommer. Intyg skickas till Orsa Ridklubb, Ridhusvägen 1, 79431 Orsa eller englund-

m@hotmail.com 

 

Vaccinationsintyg 
Vi ber alla ryttare på publicerad lista att komma till sitt sekretariat innan urlastning för uppvisande av 

giltigt vaccinationsintyg som även ska stämma överens med vaccinationskortet i TDB. (se TR 1 

moment 170). 

 

Servering  

Cafeterian håller öppet från 08.00 och erbjuder fika och lättare lunch så som toast och korv med 

bröd.  

 

Framridning (utomhus)  

Sand 20*60  

Tävlingsbana (Dressyr)  

Ridhus 20*40 

Tävlingsbana (teknik/speed) (utomhus) 
Sand 40*60 

 

Parkering  

Sker enligt anvisning i flödesschema. Grep finns att tillgå, vi blir glada om du hjälper oss att hålla rent 

på parkeringen! 

 

Vägbeskrivning:  
Följ skyltar och karta.  

gps:  

WGS84 
61°7'51.8"N 14°35'51.9"E 
WGS84 DDM 
61°7.863'N 14°35.864'E 
WGS84 decimal (lat, lon) 
61.131054, 14.59774 

 

mailto:englund-m@hotmail.com
mailto:englund-m@hotmail.com


RT90 (nord, öst) 
6780069, 1434945 
SWEREF99 TM (nord, öst) 
6777452, 478333 

 

 

Varmt välkomna 😊  
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