
 

RYTTARBREV VALLFARI KM 2020 
HEMFOSA GÅRD – 2020-09-19 

I ryttarbrevet hittar du den information du behöver inför tävlingen – läs noga så att du är väl 

förberedd och vet vad som gäller på tävlingsplatsen. 

 

Denna tävling är Corona anpassad, vilket betyder att vi dragit ner på 

antalet funktionärer till ett minimum, vi ber er därför ha överseende med 

om det blir lite fördröjningar etc pga detta! 

Enklare obemannad cafeteria kommer finnas med självbetjäning och 

swishbetalning. (Kaffe, Te, Läsk, Smörgås, Kaka, ta med egen lunch) 

Det är tillåtet att ta med sig max en medhjälpare om man måste. Ingen 

publik är tillåten och när du ridit klart för dagen uppmanas du att lämna 

tävlingsplatsen snarast.  

Håll avstånd till varandra och tag gärna med egen handsprit! 

Observera att inga stallar på området får beträdas. 

 

Ankomst, incheckning och hagar 

Parkering 
Parkering sker på anvisad plats invid ovalbanan. Följ parkeringsvaktens instruktioner. 

Hagar 
I anslutning till parkeringen finns möjlighet att bygga hage av eget hagmaterial. Önskar du bygga hage SWISHA 

100 kr i samband med incheckning till: 070-6951222. 

Mocka undan efter din häst, skottkärra och grep finns tillgängliga vid parkeringen. Inga boxar hyrs ut under 

tävlingen. 

Incheckning 
Digital Incheckning, vilket innebär att du fotar (se nedan) och skickar via sms till Marie Skogsberg 070-6951222, 
när du får ett Ok till svar är allt klart. Incheckningen är ”öppen” fram till Fredag 18/9 kl 19:00. 
 
● Hästpass, Registreringsbevis – i original. 
● Ryttarförsäkran (denna tas även med och lämnas till parkeringsvakt på tävlingsplatsen). 
● Ryttarlicens – Licensen ska vara löst innan tävling, oavsett klubbtillhörighet. 
● Vaccinationsintyg information om vaccinationsregler hittar du på SIF:s hemsida 
http://www.icelandichorse.se/tavling/tavlingsregler/Vaccination) 
 

Övrigt 
Ingen veterinärbesiktning.  



 
 

Vatten till hästar finns tillgängligt via slang vid boningshus. Toalett finns vid stallplan samt i källare boningshus. 

Följ skyltar på tävlingsplatsen. 

Medföljande hund skall hållas kopplad. 

Tävlingen 

Tidsprogram 
OBS! Tidsprogrammet kan komma att ändras. Det är varje deltagares ansvar att hålla sig uppdaterad på 
förändringar som förmedlas genom utrop eller anslag under tävlingsdagen. De grenar som har färre än sju 
deltagare sker prisutdelningen direkt efter varje uttagning. 
 

08.30 Ryttarmöte (vid ovalen) 

Tävlingsstart (Observera att vi tillämpar ”rullande” schema så endast starttiden är fast, så lyssna noga 

på vad speakern säger). 

 

09.00  T1 

  T7 

  V5 

Paus 

A-Final T7 

A-Final V5 

Ca 11.40  Lunch 

Ca 12.40  F1 

  V1 

T2 

Paus 

A-Final F1 

PP1 

Ca 16.00  Slut 
 

Startlistor och tidsprogram 
Startordning och hovbeslagskontroll lottas. Preliminära startlistor publiceras på Vallfari:s hemsida samt på 
facebook. Aktuella startlistor/tidsprogram finns uppsatta på tävlingsplatsen vid sekretariat samt vid Collecting 
Ring. 
 
Titta på listorna och var uppmärksam på utrop, OBS! att på denna tävling så är antalet funktionärer mkt 
begränsat så det ställer större krav på Dig som ryttare att själv hålla koll när du skall starta! 
 
Automatisk uppflyttning vid ev. strykning i heatet innan så håll koll på strykningar/startgrupper!  
 
Ryttare som är på tur att rida ska komma till Collecting Ring vid utrop. Ryttare som inte kommit till 
Collecting Ring efter tre utrop stryks från grenen.  
 

Klubbmästare 
Klubbmästare kan man bli om man deltar i en töltgren och en fyr-/femgångsgren. Klubbmästare utses om det 
är tre eller fler ekipage i kombinationen. Vinnarna utses på uttagningspoängen. 



 
 

Ryttarmöte 
Ryttarmöte hålls vid ovalbanan kl 8.30 med stort avstånd. På ryttarmötet utses en ryttarrepresentant för 

tävlingen. 

Framridning 
Framridning sker på anvisad plats (ridbana vid stallgården och på vägarna kring tävlingsplatsen). Max 3 ekipage 
på ridbanan åt gången. 
 

Strykningar 
Strykningar innan tävling meddelas per sms till 070-6951222. Ange ryttare, häst och gren. Strykningar under 
tävling anmäls på sms till telefonnummer 070-6951222. Ange ryttare, häst och gren. 
Strykning i final meddelas så snart som möjligt detta för att möjliggöra uppflyttning till final för andra ekipage 
till telefonnummer 070-6951222. Ange ryttare, häst och gren. 
 

OBS! Kom ihåg att själv hålla reda på hur många starter din häst får göra per dag (5 år – 2 
starter/dag, 6 år – 3 starter/dag, 7 år och äldre – 4 starter/dag, FIPO). Planera din ridning 
utifrån hästens väl och FIPOS relger. 
 

Finaler 
A-finaler genomförs i klasser med fler än 7 startande.  
 
OBS! Då vi behöver Corona-anpassa tävlingen och minska ner på antalet personer som ska vara kvar på 
tävlingsplatsen kommer inga B-finaler att erbjudas. Detta framgick av tävlingsinbjudan men blev fel i tidigare 
version av ryttarbrevet. 
 

 Domare 
Anna-Lena Berg, Camilla Gaude,Lisa Olovsson/Erik Andersen 
 

Vilka regler gäller på en Lokaltävling? 
Inför en tävling rekommenderar vi att ni läser tävlingsregler på SIF:s hemsida. Här finns alla regler 
kring tävlingar, information om grenar, vaccinationsregler och förbjuden utrustning. 

Vägbeskrivning 
Från Nynäsvägen via Västerhaninge, Tungelsta Kör väg 73 mot Nynäshamn, tag av mot Västerhaninge och håll 

mot Tungelsta. Kör höger i korsningen efter skolan mot Södertälje. När hastigheten ökar till 70, strax därefter 

sväng vänster mot Spångbro (Sorundavägen), kör denna väg en bra bit, ca 8 km. När ni kommer fram till 4- 

vägskorsningen i Västerby, sväng vänster mot Hemfosa (skyltat) följ denna väg tills ni kommer fram till 

Hemfosa gård (skyltat) 

 

Från Södertälje Kör av mot Nynäshamn och kör mot Nynäshamn förbi Hall och genom Vårsta. Vid Rosenhill tar 

du av vänster mot Hemfosa. Fortsätt denna väg (utan att svänga av) ca 8 km, du kommer fram till en 4 

vägskorsning där det står Hemfosa rakt fram, följ denna väg i ca 5 km, tills ni kommer fram till Hemfosa gård 

(skyltat)  

Från Stockholm via E4 söderut Ta avfarten mot Tumba och kör mot Tumba och Vårsta, i Vårsta tar ni vänster i 

rondellen mot Nynäshamn. Vid Rosenhill tar du av vänster mot Hemfosa. Fortsätt denna väg (utan att svänga 

av) ca 8 km, du kommer fram till en 4 vägskorsning där det står Hemfosa rakt fram (ni kör rakt över 

Sorundavägen). Kör ca ytterligare 5 km , tills ni kommer fram till Hemfosa gård (skyltat)  

Varmt Välkomna! 


