
Proposition för Svenska Ridtravarförbundet 

Distrikt Uppland-Västmanland 

Distriktmästerskap 28/9 2019 

 
Datum:28/9  Första start: 09.00 
Plats: Jälla Ridhus 
Tävlingsledare: Sofia Eklund 

• Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Distrikt Uppland/Västmanland. 
Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och 

registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att 
se till att denne är medlem, kontroller kan ske. Medlemskap kan lösas på plats. 
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din 
häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas 
kopplade.   

• Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se 
till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller. 

• Anmälan görs via mail till adress: styrelsen@uppvast.se 

• Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn, hästens 
registreringsnummer och i vilka klasser du vill tävla. Max 3 starter per häst/dag.  
Anmälningsavgiften betalas till Nordeas postgiro 673049-3 eller via swish 123 25 
92426 i samband med anmälan, se TR.  
Anmälningstiden utgår 25/9 kl. 18.00 
Vid för få anmälningar ställs tävlingen in.  

• Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall 
vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället. 

• Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 26/9 kl. 18.00 
Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr/start  

• Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en 
extra avgift på 100 kr utöver start/anmälningsavgift. 

• Tävlingen sker i ridhus 

Framridning sker på utebana 

• Startlistor och ryttarmeddelande presenteras den 27/9 på www.uppvast.se och 
distriktets Facebook-sida.  

• För att tävla om meetingpriset krävs det en start i varje gren. 

• Det finns ett begränsat antal boxar, först till kvarn! Pris: 300kr  

• Boxen skall lämnas i det skick som den var i vid ankomst. Sopa även gången 
utanför vid din box. Görs ej detta kommer en straffavgift på 500 kr. 

• Matbeställning. Det kommer finnas lunch under dagen. Rostbiff m 
potatissallad samt grönsallad ink dryck 90kr eller Potatissallad med 
vegetariskt alternativ samt grönsallad ink dryck 90 kr. Detta måste 

http://www.uppvast.se/


förbeställas senast onsdag 18/9. Ange i mailet hur många portioner 
samt veg eller kött. Det kommer även finnas panpizza samt fika mm. (detta 
behövs ej förbeställas) 

• Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som 
arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. 
Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och 
utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om 
en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns 
beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt 
erlagda avgifter. 

• Vid frågor, kontakta oss via mail styrelsen@uppvast.se 

 
 

Hjärtligt välkomna önskar  
Uppland-Västmanlands Ridtravardistrikt 
 

Tävlingsklasser: 

Dressyr: 250 kr/start 

 Domare: Marie Pettersson 

E:0 Rosett, plakett och hederspris 

D:2 Rosett, plakett och hederspris 

C:1 Rosett, plakett och hederspris 

B:1 Rosett, plakett och hederspris 

 

Trab: 250 kr/start 

Domare: Marie Pettersson 

Lättklass Rosett, plakett och hederspris 

Medelsvår Rosett, plakett och hederspris 

 

Hoppning: 250 kr/start 

40 cm stilbedömning Rosett, plakett och hederspris 

60 cm stilbedömning Rosett, plakett och hederspris 

80 cm bed A:1a Rosett, plakett och hederspris 

mailto:styrelsen@uppvast.se


 

Grenarna kommer börja med Hopp, Trab och sist Dressyr. 

Tidsprogram meddelas i ryttarmeddelandet. 

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 


