
  
 

Ryttarmeddelande 

Alleby Ridklubb välkomnar till  
lokal & regional dressyrtävling och ELIT omg 1 för ponny 

söndagen den 09 september 2018 

 
 

 

Preliminärt tidsprogram 
 
Kl. 08.00 Sekretariatet öppnar  

Anmälda ekipage anses som startanmälda.  
Vaccinationsintyg visas i sekretariatet enligt bifogad lista, se equipe. 

Avanmälan och ändringar görs i TDB och via mail till mailadress, 
ridklubben@allebyridklubb.se Veterinärintyg/läkarintyg kan mailas till senast 7 

dagar efter tävlingsdagen. Telefon till sekretariatet, Malin Lejdström 0707-926709 
 

Kl. 09.00 Första start Klass 1, LB:1 2015 
Prisutdelning ca 15 min efter avslutad klass, till fots i Cafeterian 

 
Därefter Klass 2, LA:1 2017 

Prisutdelning ca 15 min efter avslutad klass, till fots i Cafeterian 
  

Före Klass 3 Beräknad tid kl 11:40 sker defilering av lagdeltagarna inkl. 

lagledaren i manegen! 
Kl 12:30 Klass 3, LA:P2 (2004) Lagklassen ELIT Ponny Allsvenskan  

Prisutdelning direkt efter Klass 4 ca kl 16:30 
De tre främsta i varje kategori samt vinnande lag till häst resten till fots, samtliga 

i manegen. 
 

Därefter Startar Klass 4, FEI Inledande program ponny (2018)  
Prisutdelning direkt efter prisutdelningen av klass 3 till häst. 
 

 

Startlistor: Preliminära startlistor finns på vår hemsida www.allebyridklubb.se  
samt på http://online.equipe.com/. 

Fasta starttider publiceras senast lördag den 08 september kl 20:00  
 

 
Tävlingen: Hålls i ridhus 20x60m fiber/sand. Start inifrån banan. Till klass 1, 2 

tillämpas collecting ring. Framridning utomhus i paddock 20x60 om vädret tillåter i 
annat fall i ridhus 20x40 sand, max 6 st på framridningen.  

 

 
Parkering: Enligt hänvisning av parkeringsvakt, anmäl innan om ni kommer med 

lastbil 

mailto:ridklubben@allebyridklubb.se
http://online.equipe.com/
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Dressyrdomare Klass 1 och 2: Lena Mårtensson 
Dressyrdomare Klass 3: Riikka Dahlbeck, Maria Enander samt Mia Litzen 

Överdomare: Christina Christiansson 073-3332162 
Tävlingsledare: Catarina Wernlund 0705-926202 

Resultatansvarig: Malin Lejdström 0707-926709 
Förfrågningar: Malin Lejdström (sekretariat, anmälningar)  

 
Cafeterian: Dagens lunch, smörgåsar och fika. 

 
Anläggningsskiss: Finns på www.allebyridklubb.se 

 
 

 
                      

Hjärtligt välkommen & lycka till på tävlingsdagen 

önskar tävlingssektionen på Alleby! 
Vi vill att samtliga som besöker oss på ALRK tänker på säkerheten både vad det 

gäller hästar, ryttare, publik och funktionärer. 
 

 
Vägbeskrivning 

Från E6 tag av Klarebergsmotet, avfart 82, sväng vänster in på Norrleden (196) 
följ den 10,5 km, sväng höger in på Björlandavägen 0,5 km sväng höger in 

Allebyvägen (skyltat ryttartävling) 
följ den 2,0 km fram till tävlingsplats. 

När ni lämnar Alleby! Vänligen tag höger vid trevägskorset på Allebyvägen och kör 
mot Kongahällavägen. Tag vänster mot Skra Bro och vänster i rondellen nu är du 

tillbaka på Björlandavägen. 
 

OBS! 

Det kommer komma och åka hästtransporter hela dagen! För att underlätta att 
slippa mötas önskar vi att ni kommer från Björlandavägen, se vägbeskrivning ovan 

och lämna Alleby genom att köra mot Kongahällavägen, se vägbeskrivning ovan! 


