
                                                                                                                                                                                                                                                               

                          

Ryttarmeddelande                                                                                               

Lokal och regional dressyr 2018-10-20 .                                             

Vi hälsar samtliga deltagare hjärtligt välkomma till våra tävlingar                                                     
__________________________________________________________________________ 

Sekretariat                                                                                                  
Sekretariatet är beläget i cafeet ”Futten” och öppnar kl 07.30.  Telefon under tävlingsdagen: 

070-314 88 69.  Betalning sker innan ekipagets första start. Tänk på att följa TR gällande att 

leda hästar i träns på tävlingsplatsen. Efteranmälan görs i mån av plats 30 minuter innan klassen 

börjar, med en tilläggsavgift på 30kr.    

Vaccinationsintyg                                                                     

Vaccinationsintyg ska uppvisas före urlastning. 

Parkering i området                                                                              
Enligt anvisningar vid framkomsten till Vendelsö Ridskola. Vi har begränsat med 

parkeringsplatser. Vänligen meddela oss om ni kommer med lastbil/buss för att underlätta vår 

planering. Ring då tävlingledare Elisabet Johansson 070-508 7055 eller sms:a. Vi ställer ut 

skottkärror/grep och är mycket tacksamma om alla använder dem om ni mockar ur 

transporterna 

Framridning                                                                                       
Framridningen sker i vårt nya ridhus 20 x 40 m, spån som underlag och på utebana 23x65 m  

grus som underlag. Max 5 st ekipage samtidigt.  Av säkerhetsskäl ber vi att medhjälpare står på 

läktaren. Var vänlig och respektera avspärrningarna. Glöm inte att titta på anläggningsskissen 

som delas ut av parrkeringsvakterna. 

Tävlingsbana                                                                                             
Klass LA:1 2017 äger rum i ridhus 20x60 m avdelat med staket 20x40 m. Collecting ring med 2 st 

ekipage inne samtidigt. Klass LA:4 2015 äger rum i ridhus 20X60 m.                                                             



 

Startlistor                                                                                                              

Definitiva startlistor publiceras senast 2018-10-19 kl 20:00 på www.online.equipe.com                                                                                                       

Första start  klass Lätt A:1 2017 ponny, kl 09.30 .                                                                                           

Prisutdelning och paus.                                                                                                    

Andra klass start klass LA:4 2015, stor häst kl 12:45.                                                                              

Prisutdelning. 

 Prisutdelning                                                                                    
Prisutdelning sker efter respektive klass slut. De tre främst placerade till häst, övriga placerade 

till fots. Övriga placerade hämtar sina priser i sekretariatet. 

Servering                                                                                  
Caféservering med enklare rätter finns på plats i "Futten"(gult litet hus). OBS: Vår anläggning är 

rökfri. Rökning får endast ske på anvisad plats  

Anläggningsskiss.                                                                                                                             

Finns på: www.osterhaningeridsallaskap.se/docs/anläggningsskiss.pdf. 

Vägbeskrivning 

Tävlingsplatsen är Österängs gård.                                                                         

Vägbeskrivning (se även vår hemsida www.osterhaningeridsallskap.se)  

Norrifrån(från Globen): Kör väg 73 (Nynäsvägen) mot Nynäshamn. Efter Skogskyrkogården, 

sväng av avfart Skarpnäck/Sköndal/Tyresö (Örbyleden). Följ väg 229 (Gamla Tyresövägen). När 

den övergår i väg 260 (Gudöbroleden), fortsätt rakt fram, kör genom Trollbäcken. Vid skylt 

Modevillan/Vendelsö Ridskola, sväng vänster in på Tutviksvägen. Efter ca 200 m, sväng höger i 

den lilla rondellen, följ Bondvägen c:a 2, 5 km. Sväng höger vid skylt Vendelsö Ridskola och följ 

parkeringsvaktens anvisningar.                                                            

Söderifrån (från Nynäshamn): Kör väg 73 (Nynäsvägen) mot Stockholm. Tag av vid avfart 

Tyresö/Brandbergen och sväng in vänster på Gudöbroleden (väg 260) mot Tyresö. Följ vägen 

(genom 4 rondeller), sväng höger vid skylt Modevillan/Vendelsö Ridskola. Efter ca 200 m, sväng 

höger i den lilla rondellen, följ Bondvägen c:a 2, 5 km. Sväng höger vid skylt Vendelsö Ridskola, 

och följ parkeringsvaktens anvisningar.  

Välkommen till Österhaninge Ridsällskap!                                                                                     

Lördagen den 20 Oktober 2018. 

www.online.equipe.com
www.osterhaningeridsallaskap.se/docs/anläggningsskiss.pdf
www.osterhaningeridsallskap.se


 

  

                                                

                                                                                                             

   

 


