
 

MEDDELANDE TILL RYTTARE 
 

Järfälla Ryttarförening hälsar ryttare och publik 
välkomna till vår lokala tävling i dressyr 21 okt 2018 

 
 

Tidsprogram söndagen den 21 oktober 2018 
Kl 8.30  Klass 1 LC:2 (2015) PONNY Domare Emelie Änges 
Därefter Klass 2: LB:2 (2016) HÄST  Domare Thérése Waerner 

 
Överdomare: Kelly Haag 
Startlistor med fasta starttider läggs ut på vår hemsida samt Equipe online.  
 
Tävlingssekretariatet 
Telefon: 0701-67 17 12 
Öppnar söndag 07.30 den 21 oktober till tävlingarnas slut 
 
Anmälda ekipage betraktas som startanmälda. Vaccinationskontroll, se lista i Equipe 
(publiceras senast i samband med definitiva startlistor).  
 
Parkering: OBS! P-skiva gäller på parkeringen! Vänligen följ parkeringsvaktens 
anvisningar. Då vi har ont om parkeringsplatser önskar vi att du meddelar 
tavling@jarfallaryttarforening.se om ni kommer med hästbuss.                                         
 
Tävlingen hålls i ridhus 24*65 m (med collectingring för ponnyklassen), framridning i 
ridhus 20*40 samt på utebana om vädret tillåter. Hundar och barnvagnar är ej välkomna 
in på läktaren. Anläggningsskiss finns på www.jarfallaryttarforening.se se ”Tävling”.  
 
Prisutdelning: sker efter respektive kategori/klass (efter kat C och D i klass 1). Till 
prisutdelning kommer de tre främst placerade till häst, övriga till fots.  
Sponsor denna tävlingsdag är Hööks i Barkarby. 
 
Servering: Vår servering finns i röda klubbaracken och har öppet hela dagen. Betalning 
kontant eller swish. Enklare varma och kalla rätter samt gofika.  
 
Avanmälan: Om du inte kan komma vill vi att du avanmäler så snart som möjligt i TDB, 
samt på mail till tavling@jarfallaryttarforening.se. Ekipage som avanmält innan 20/10 kl 
18.00 debiteras ordinarie startavgift om veterinär – eller läkarintyg ej kan uppvisas 
senast 7 dagar efter avslutad tävling med avdrag på en administrativ kostnad på 50 kr. 
Ekipage som ej avanmält och ej kommer till start betalar anmälningsavgift + 150:- 
senast 5/11 2018 till bg 509-3281. 
 
JRF ansvarar inte för eventuella olyckshändelser som kan drabba ryttare, hästar eller 
hästskötare. Ej heller för skada på eller förlust av egendom. 

 
 

Varmt välkomna önskar 
JÄRFÄLLA RYTTARFÖRENING 

 

 
 
 



 
VÄGBESKRIVNING 
 
E4 norrifrån och söderifrån: 
Avfart mot E 18/Jakobsberg, kör Stäketleden/Rotebroleden mot E18. Vid trafikplats 
Stäket, kör på E18 mot Stockholm. Sväng av E18 mot Jakobsberg, avfartsnr 154. Kör 
rakt fram i första rondellen, ta sedan till höger i andra rondellen. Kör under motorvägen 
och sväng sedan direkt till vänster där du ser ridhusen på vänster sida om allén 
 
E18 norrifrån: 
Sväng av E18 mot Jakobsberg, avfartsnr 154. Kör rakt fram i första rondellen, ta sedan 
till höger i andra rondellen. Kör under motorvägen och sväng sedan direkt till vänster där 
du ser ridhusen på vänster sida om allén 
 
E18 söderifrån: 
Sväng av E18 mot Jakobsberg, avfartsnr 154. Håll till höger på avfarten. När du kommer 
av avfarten, sväng till vänster vid rödljuset i stora korsningen. Kör förbi första 
parkeringen vid Bauhaus och sväng därefter första till höger mitt i kurvan, där du ser 
allén med ridhusen på höger sida 

 


