
 
Välkomna till Dalurs premiärtävling som vi har i samarbete med Avesta ridklubb! 

Då vi hyr anläggningen på ridskolan ber vi er att inte komma tidgare än 07:00 för att ge chans för 

ridskolan att släppa ut sina hästar innan trafiken kommer igång.  

Incheckning kommer ske på innerplan i ridhuset. Incheckningen öppnar 07:30 och stänger 08:30. 

Där ska följande visas upp: 

*pass 

*vaccination 

*ryttarförsäkran 

För er som har bokat box kommer ni få ett box nr tilldelat vid incheckningen. 

Innan start är det tillåtet att gå med hästarna runt i ridhuset(endast avsuttet), men innan ska ni ha 

checkat in. Speakern kommer ropa när det är 15 min kvar till start och då ber vi alla lämna ridhuset 

Startlistor kommer att finnas utanför ridhuset och eventuella strykningar kommer uppdateras på 

dessa. Program för dagen kommer även vara uppsatt, samt finalpapper.  

V2 senior & V2 ungdom kommer slås ihop i uttganing och final men ha separata resultat. 

Vi ber även all publik att inte stå vid ingången till ridhuset utan endast vid läktaren för att 

collectingring ska kunna flyta på så bra som möjligt. 

Parkering kommer att bli dirigerat till tävland som kommer och vi ber er följa anvisningar som 

parkeringsvakterna ger för att alla ska få plats. Parkeringsvakterna kommer ha reflexvästar på sig. 

Cafeterian finns inne i ridhuset där det finns att köpa kaffe, dricka, godbitar mm. Det kommer även 

finnas lunch att köpa. Serveringen kommer även vara öppet på klubbis. (Går att betala med swish) 

Framridning sker i lilla ridhuset som ligger i anslutning till stora ridhuset. Det är aboslut förbjudet att 

rida nån annan gångart än skritt vid parkeringen.  

Collectingring  - Ligger mellan ridhusen och där får du ditt färgband. Kom ihåg att rida dit direkt när 

speakern ropar upp dig, så dagen kan flyta på så bra som möjligt.   

Program ligger redan ute på hemsidan. Det kommer vara rullande schema med en lunch i mitten 

efter sista uttagningen. Lunchen kommer vara ca 45 min beroende på hur vi ligger till i tiden. 

Speakern kommer innan lunch att ropa ut när första final börjar efter lunch så att ryttarna har tid att 

planera sin framridning. (Eventuella små pauser kan ske vid behov av toalettbesök.) 

Strykningar görs vid sekitariatet(långst bort på läktaren) till Jenny Högström eller Thomas Johansson. 

Glöm inte bort att du och din häst endast får starta 4 gånger per dag (enligt FEIF, vilket vi valt att följa 

även på denna inofficiella täving, för hästens bästa)  

Har ni några frågor kontaktar ni Jenny 076-147 80 03, Micaela Åhlberg 070-671 61 34 eller via mail: 

dalurihf@gmail.com 
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