
Meddelande till ryttare 
Tyresö Ryttarförening hälsar välkommen till vår Lokaltävling i Dressyr Häst söndagen 
den 30 september 2018! 
 
Program  
Första start kl. 10:00 Klass 2 Lätt C:2 

Klass 1 Häst Lätt B:1 
 
Funktionärer 
Överdomare:  Gunnel Baluch  
Dressyrdomare:  Thérèse Waerner 
Tävlingsledare:  Håkan Bohman 
 
Startlistor  
Definitiva startlistor, med fasta starttider, publiceras i Equipe lördagen den 29 
september, senast kl. 20:00. 
 
Ankomstanmälan görs i sekretariatet. 
 
Sekretariatet öppnar kl. 08.30. 
Telefonnummer under tävlingsdagen: 0725118081 (Cecilia Alm i sekretariatet) 
E-post: tavling@tyresoryttarforening.se 
 
Vaccinationskontroll - se lista i Equipe över vilka som ska uppvisa vaccinationsintyg i 
sekretariatet innan urlastning sker. 
 
Avanmälan görs via TDB fram till 21 september kl 18:00.  
 
Toaletter finns utanför sekretariatet och i ”Torpet” (lilla röda stugan med cafeteria). 
Ingång från baksidan. 
 
Cafeteria, öppen ca 09:00 - 16:00, erbjuder fika och enklare lunch. 
 
Vatten finns på baksidan av stallet, se skyltning. 
 
Framridning sker på sandridbana utomhus, totalt 35 x 80 m. Vänligen respektera 
personalens direktiv, för allas säkerhet. Max en medhjälpare per ekipage får följa med 
in på framridningsbanan samt till insläpp, utsläpp och lilla läktaren. Ridning får endast 
ske på anvisad ridbana och grusvägar inom området. 
 
Tävling äger rum på fibersand i del av ridhus, 24 x 77 m. En ryttare i collectingring och 
en på tävlingsbanan. 
 
Parkering sker efter anvisning av parkeringspersonal på plats. Skiss över anläggningen, 
http://www.tyresoryttarforening.se/tavlingar/externatavlingar/anlaggningsskiss/. 
Eftersom vi har ont om plats på parkeringen får du gärna samåka med andra deltagare. 
Vänligen mocka efter din häst på parkeringen. Observera att publik parkerar på annan 
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plats.  
 
Använder du ett släp med fronturlastning eller en lastbil önskar vi att du meddelar oss 
detta i förhand på tavling@tyresoryttarforening.se senast torsdag 27 september 2018. 
 
Vägbeskrivning till Tyresö Ridskola, Ridskolevägen 2, 135 40 Tyresö 
Koordinater i GPS-navigatorn:  
• RT90: X: 6571790, Y: 1639697  
• WGS84: Lat N 59° 14′ 38″ Lon E 18° 15′ 12″  
• Decimal: 59.2441, 18.2534 
 
För detaljerad vägbeskrivning, läs mer senare i meddelandet. 
 
Prisutdelning sker direkt efter avslutad klass. Ekipage med placering 1a, 2a och 3a 
kommer in till häst, övriga till fots.  
 
Säkerhetsregler  
Säkerhetsansvarig och sjukvårdare finns på plats under tävlingen. Vi baserar vårt 
säkerhetsarbete vid tävlingar på ”Checklista säkerhet inför tävling”, utgiven av Svenska 
Ridsportförbundet. En viktig punkt är att hästar och publik ska hållas åtskilda.  
Vi ber dig och medföljande att  

 Respektera skyltar och avspärrningar.  

 Följa funktionärernas anvisningar på området.  

 Hålla hundar kopplade, hund får inte medtas på läktaren i ridhuset.  

 Respektera att stallet är stängt under tävlingsdagen. 

 Respektera att rökning är förbjudet på hela området och sker på anvisad plats 
utanför området, bortom stallbyggnaden. 

 
Varmt välkomna! 
 
 
Detaljerad vägbeskrivning 
Från Stockholm:  

 Kör Centralbron – Söderledstunneln mot Nynäshamn (väg 73). 

 Vid trafikplats Gubbängen, håll höger mot Tyresö (väg 229). 

 Vid trafikplats Skrubba, håll höger och följ skyltarna mot Tyresö/Bollmora (väg 
229). 

 Fortsätt rakt fram på Tyresövägen genom 2 rondeller (mot Gamla Tyresö). 
 

 I tredje rondellen fortsätter hästtransporter rakt fram ca 500 m. 

 Efter ca 500 m, sväng höger (Ridskolevägen), liten skylt Ridskola. 
 

 I tredje rondellen tar personbilar 1 avfarten till höger (Energivägen). 

 Efter ca 100 m, sväng vänster (Strömfallsvägen). 
 
Från Nynäshamn:  

 Kör Nynäsvägen (väg 73) mot Stockholm. 
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 Vid trafikplats Gubbängen, håll höger mot Tyresö (väg 229). 

 Vid trafikplats Skrubba, håll höger mot Tyresö/Bollmora (väg 229). 

 Fortsätt rakt fram på Tyresövägen genom 2 rondeller (mot Gamla Tyresö). 
 

 I tredje rondellen fortsätter hästtransporter rakt fram ca 500 m. 

 Efter ca 500 m, sväng höger (Ridskolevägen), liten skylt Ridskola. 
 

 I tredje rondellen tar personbilar 1 avfarten till höger (Energivägen). 

 Efter ca 100 m, sväng vänster (Strömfallsvägen). 
 
 
Från Södertälje: 

 Kör E4/E20 mot Stockholm. 

 Ta avfart 155 mot Nynäshamn. 

 Ta avfart 4 mot Nynäshamn (väg 73). 

 Vid trafikplats Gubbängen, håll höger mot Tyresö (väg 229). 

 Vid trafikplats Skrubba, håll höger och följ skyltarna mot Tyresö/Bollmora (väg 
229). 

 Fortsätt rakt fram på Tyresövägen genom 2 rondeller (mot Gamla Tyresö). 
 

 I tredje rondellen fortsätter hästtransporter rakt fram ca 500 m. 

 Efter ca 500 m, sväng höger (Ridskolevägen), liten skylt Ridskola. 
 

 I tredje rondellen tar personbilar 1 avfarten till höger (Energivägen). 

 Efter ca 100 m, sväng vänster (Strömfallsvägen). 
 
 
Varmt välkomna! 
 


