
 Meddelande till ryttare 
 Stensunda Ridklubb hälsar alla välkomna till vår Pay and Jump torsdagen 
 den 26 maj. 
 Första start sker klockan 10.00. Sekretariatet öppnar 9.00. 
 Hoppning kommer att ske på utebanan. Framridning och framhoppning 
 sker med  max 5 ekipage  i ridhuset. Eftersom vi inte  kommer ha 
 funktionärer på framridningen är det viktigt att ni följer TR, dvs visar 
 hänsyn, håller till höger samt själva ser till att hindren höjs till er klass. 
 Det finns möjlighet att skritta och trava lugnt på ridvägar runt stallet samt i 
 hagen ovanför ridbanan. 
 Banan är öppen för Klass 7-4 9:00-9:50. Vid behov är banan öppen ca 10 
 min för klass 3, 2 & 10 efter klass 4. Vi har beslutat att behålla klasserna 
 även om de bara har 1 start. 
 Telefon till sekretariatet under tävlingsdagen och frågor innan tävlingen 
 Paloma 0704 22 56 69. 
 Kom ihåg att samtliga som kommer med transport ska visa 
 vaccinationsintyg i sekretariatet innan ni lastar ut hästen. 
 Parkering av trailers sker enligt anvisning på skyltar. Ni kör in vid ”Nedre 
 stallet” Loviselund 1, Sollentuna, som är den första avfarten från 
 Bollstanäsvägen när man kommer från Rotebro och svänger sedan direkt 
 höger in i en gräshage. 
 Personbilar ställs på parkering direkt till vänster vid ”nedre stallet” samt 
 vid övre stallet. 
 Vägbeskrivning finns på hemsidan.  http://stallstensunda.se/hitta.html 
 Banbyggare är Catrin Tufvesson. 
 Tävlingsbana: Utomhus, Paddex, 30x60. Framhoppning: Ridhus, 
 Fibersand, 20x40. 
 Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande 
 Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt 
 Tävlingsreglemente, TR hoppning. Vi kommer att eventuellt kontrollera att 
 nosgrimmor inte är för hårt spända med kontroll sticka 
 Servering med fika kommer att finnas i övrestallet. 
 Toaletter finns 1 var i övre och nedre stallet. Vatten finns i vattenposter på 
 flera platser på anläggningen. 

 Välkomna! 

http://stallstensunda.se/hitta.html


 Preliminärt Tidsprogram torsdag 26 maj 
 10:00  Klass 7 20 cm 
 Därefter  Klass 5 50 cm 
 Därefter  Klass 4 60 cm 
 Banan öppen 10 min för klass 3, 2 & 10 
 Därefter  Klass 3 80 cm 
 Därefter  Klass 2 90 cm 
 Därefter  Klass 10 110 cm 

 Välkomna! 


