
Meddelande från tävlingsarrangören 

Ryttarmeddelande 

Välkomna till Linköpings Fältrittklubbs lokala och regionala Dressyrtävlingar för ridhäst den 6 
Oktober 2018 på Smedstad Ridsportcenter. 
OBSERVERA att rökning enbart sker på anvisad plats då vi är en rökfri anläggning. samt att INGA 
hundar får vistas i stallet, ryttargången eller på läktaren. 

Sekretariatet öppnar kl. 08.00. TÄVLINGEN BÖRJAR KL. 09.00. Avanmälan kan ske via TDB 
utan att extra avgift uttas t.o.m. 2018-09-28 kl. 18.00. Anmäld ryttare som inte har avanmälts i tid 
debiteras sin anmälningsavgift per start om inte veterinär- eller läkarintyg kommit klubben tillhanda
senast den 2018-10-20 kl. 18.00. Om anmält ekipage uteblir utan avanmälan debiteras dessutom en 
straffavgift på 150 kr/klass utöver anmälningsavgiften. 
Förfrågningar kring tävlingarna eller ändringar i startlistan vänligen skicka mail till 
sofie.bruce@gmail.com 
Telefon under tävlingsdagen 0736-897928
Mail sofie.bruce@gmail.com 
Hemsida www.linkopingsfaltrittklubb.se 
Upplysningar 0736-897928 
Överdomare Monica Bergström & Marita Lindberg
Domare Klara Martinsson LB:2 2015 
Monica Bergström LA:3 2015 
Marita Lindberg MsvC:1 
Tävlingsledare Sofie Uppman-Bruce

1. Parkering Parkering sker på, av parkeringsvakt, anvisad plats. Alla ekipage skall stå med 1,5 
meters avstånd. Hästar får INTE rastas i grimma, transporter skall ha stängda framdörrar, aktuellt 
telefonnummer placeras i framrutan på bilen.

2. Vaccinationsintyg Vi utför stickprov på vaccinationsintyg. På Equipe kommer det stå vilka som 
ska visa vaccination i sekretariatet. Kontrollera att du fört in alla vaccinationer i TDB innan 
tävlingsdagen

3. Veterinärbesiktning. Ingen veterinärbesiktning

4. Bana Ridhus med fibersand 25*80, framridning i ridhus med fibersand 22*60 Max 12 ekipage på
framridningen

5. Uppstallning Uppstallning kan inte erbjudas.

6. Servering Servering finns med smörgåsar, fika m.m. OBS! vi tar kort

7. Anläggnings skiss: På hemsidan under Tävling: www.linkopingsfaltrittklubb.se för GPS sök på 
Stora Askavägen alt Ridsportens Allé 5 INTE Ridhusgatan, då hamnar ni fel!!!!

8. Prisutdelning De tre främsta ekipagen till häst, övriga till fots efter avslutad klass. För underlätta 
administrationen ber vi er som har F-skattsedel att meddela sekretariatet detta.

10. Vi kommer att ha fotograf Mi Ritzén under tävlingen. Hon kommer att stå inne i ridhuset i 
hörnet bakom domaren. Om ni INTE vill att hon står där säg till i sekretariatet innan start.



9. Vägbeskrivning Vägbeskrivning finns på vår hemsida under anläggning, hitta hit: 
www.linkopingsfaltrittklubb.se
GPS-kordinater: 58.384380, 15.622300 https://goo.gl/maps/h14FV4nNUYU2

10. Övrigt

Tidsplan 
Lördagen den 6 oktober Lokal och Regional dressyr Ridhäst kl.9.00 
Klass 3 L:B2 2016 Rosett, plakett, anm avg åter 
därefter Klass 2 L:A3 2013 Rosett, plakett, anm. avg åter 
Därefter Klass 1 Msv:C1 2018 Rosett, plakett, premier (1000, 750, 500, 300 övr plac) 

Välkomna till Linköpings Fältrittklubb! 


