
Varmt välkomna till Södra Umeå 
Ryttarförening!  
Lokal/Regional dressyrtävling för häst. 
 
1) Sekretariatet har öppet fredag 14.30- tävlingens slut, samt lördag och söndag från 08.00 
– tävlingarnas slut. Eventuella ändringar skall ske senast 17.00 dagen innan. Både sena 
strykningar och andra önskemål ska meddelas sekretariat ansvarig Sofie Olofsson per 
telefon. Anmälda ekipage räknas som startanmälda i samtliga klasser.  
Telefon till sekretariatet under tävlingen, Sofie Olofsson, 0722032237 
 
Då vi genomför tävlingen med rådande restriktioner gäller följande: 
Tävlingen kommer genomföras i enighet med vid tidpunkten för tävlingen gällande 
regelverk från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska 
Ridportförbundet och Smittskydd Region Västerbotten. 
-Max 2 medföljare per ryttare är tillåten 
-Ingen publik är tillåten 
- Ryttare eller medhjälpare som tillhör en riskgrupp eller symptom ska ej komma till 
tävlingsplatsen 
-Vi ber er att inte komma för tidigt till er start samt lämna tävlingsplatsen efter 
genomförd ritt. 
-Håll avstånd till varandra 
 
2) Definitiva startlistor med fasta starttider kommer att läggas upp på Equipe online senast 
20.00 kvällen innan. Lördagens och söndagens startlistor anslås även på tävlingsplatsen. 
Preliminära startlistor läggs ut senast måndag 17/8.  
 
3) Tävlingsbana Under hela helgen pågår tävlingen på två parallella banor. Klass H1, H2, 
H3, H7, H8, H9, H13, H14, H17 rider på bana 1 (mot skogen) och Klass H4, H5, H10, H11, 
H12, H15 och H16 rider på bana 2 (mot parkeringen). Olika startsignaler kommer att 
tillämpas på banorna. För flöde se anläggningsskissen. Start sker inifrån banan då möjlighet 
att rida runt tävlingsbanan saknas. KM rids i klass H8. 
 
På torsdag mellan kl 20-21 samt fredag mellan kl 18.30-19.30 är det öppen bana.  
 
4) Framridning sker på närliggande grusbana utomhus. Det är endast tillåtet med ett 
ekipage i vardera i collectingring. För flöde se anläggningsskissen.  
 
5) Domare:, Outi Krekula, Pia Bolin, Annica Wiberg & Susann Sjöström Överdomare: Linda 
Olsson 
 
6) Prisutdelning sker ej. Rosetter hämtas i sekretariatet.. 
 



7) Premier utbetalas via TDB. För häst halveras premierna vid färre än 10 startande i lätt 
och MSVC klass och färre än 5 startande i MSVB och högre klass. Premierna uppgår dock 
alltid till minst anmälningsavgiften.  
 
8) Uppstallning på SURF: I och med att du använder boxen/spiltan har du godkänt den. 
Boxar och spiltor är grundspånade med en liten spånbal, spån finns att köpa extra på plats 
för 100 kr per bal. Medtag egen spiltkloss och egna hinkar/krubbor. Innan avfärd ska 
boxarna och spiltorna tömmas helt och sopas rena, i ridskolestallet ska det mockas rent men 
spånet får lämnas kvar. Vid ej rengjord/tömd uppstallning debiteras ryttaren med 300 kr.  
 
Uppstallningen är fördelad i uteboxarna och kallstallet i turordningen som anmälan kommit 
in. Uppstallningsansvarig: Lilian Lundgren, 0705106315 
 
Fodringar finns att tillgå fredag kväll, lördag morgon, lördag kväll, söndag morgon. 30 kr per 
fodring som bokas i sekretariatet.  
 
9) Parkering på anläggningen sker enligt hänvisning av parkeringsansvarig! Daguppstallade 
i transport parkerar på anläggningen. Tomma transporter parkeras omgående på Röbäcks 
Sweden AB:s parkering, fem minuters promenadväg från SURF. Vid funderingar kontakta 
funktionärer vid parkeringsplatsen. Personbilar utan transporter parkerar längs Kustvägen 
och endast på ena sidan av vägen samt på anvisad åker. Följ avspärrningarna.  
 
10) Servering med hamburgare, fika, godis m.m. finns på tävlingsplatsen. OBS: endast 
swish gäller för betalning.  
 
11) Funktionärer:  
Tävlingsledare: Sofie Olofsson, 0722032237 
Säkerhet och uppstallning: Lilian Lundgren 0705106315 

Sekretariat och press: Sofie Olofsson, 0722032237 

 
 

 


