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RYTTARMEDDELANDE 

Distriktsmästerskap på Jälla Gård  

Adress:  Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla gård 
755 94 Uppsala 
 

Första start  Klockan 09:00 

 

Sekretariat Öppnar 08:00 och ligger beläget i mitten av ridhuset.  

 

Uppvisande av vaccinationsintyg sker innan urlastning. All 

urlastning sker med synlig nummerlapp! 

 

TR Gemensamma bestämmelse 1.4.3 Tävlingsplats 

”Häst på tävlingsplats ska vara iförd träns/sidepull. Hästen får 

även ledas i grimma och kedjegrimskaft där kedjan skall ligga 

an mot hästens huvud. Häst får ej byta huvudlag utanför sin 

box eller transport.” 

 
Domare Hoppning:  

Trab:  
Dressyr:  

Maria Baburin 
Marie Pettersson 
Marie Pettersson 
 

Anläggningsskiss 

 

Se sista sidan i ryttarmeddelandet. 

 

Parkering Sker på anvisad plats, se anläggningsskiss.  

 

Avanmälan Sker till Jessica via 073-055 36 02 via sms. 

Avanmälan som sker efter 18/10 kl 18:00 kan endast återfå 

avgift mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall 

vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.  

 

Deltagande Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att 

arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför 

över ditt olycksfallsskydd.  

Det är tävlingsdeltagarens ansvar att vara väl insatt i 

bestämmelserna inför varje tävling, ha skyldighet att se till att 

denne är medlem och inte tagit otillåtna medicinska preparat. 

 

Startlistor  Finns på www.uppvast.se på fliken ”Tävling” samt på Facebook 

sidan: Ridtravardistrikt Uppland Västmanland.  

 

 

http://www.uppvast.se/
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Bangång  Hoppning: Bangång sker mellan klockan 08:00-09:00. 

 

Trab: gemensam bangång enligt startlistan. 

Framridning/Framhoppning  Framridning: Sker på utebana 40x60 meter, mot skogen. Max 

fem (5) ekipage på banan.  

 

Framhoppning: Sker på utebana 40x20 meter, mot ridhuset. 

Max tre (3) ekipage på framhoppningen. Tydlig påvisning ska 

ges när en ska hoppa. Hinder hoppas med röd markering på 

höger sida. 

 

Framridning trab/dressyr: Hela utebanan kan nyttjas med max 

åtta (8) ekipage på banan.  

 

Skritt/halt sker innanför spåret. Högerregeln gäller i högre 

tempo (trav/galopp) och har företräde till spåret.  

 

Endast funktionärer får vistas inne på banan till fots. 

 

Tävlingsbana I ridhus 24x80 meter med avgränsad collectingring. 
I collectingring får max tre (3) ekipage vistas.  
 

Prisutdelning  Prisutdelning sker enligt starlistan. Klädsel och utrustning 
enligt TR. Ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i. 
 

Servering Finns ej! Detta p.g.a. iakttagande av försiktighet med 

närkontakt bland människor vi vanligtvis inte träffar i enlighet 

med FHM råd from 2020-10-20. 

Ta med egen matsäck som ej behöver värmas, smörgåsar och 

dryck. Det blir en lång (men fantastiskt kul) dag.  

 

Rökning  Får inte ske på anläggningen, se anläggningsskiss. 

 

Hundar Ska hållas kopplade och lugna. Hundar som stör kan komma 

att avvisas från platsen.  

 

Vatten Ta med egen hink och vatten till din häst. 

 

Uppstallning  
 

Endast förbokade och betalda. Efter tävlingsdagens slut ska 

boxen lämnas mockad, med spånet i en hög i mitten samt sopat 

runt om i boxen samt utanför boxen. Om inte detta efterföljs 

kan en straffavgift att delas ut på 500 kr/box. 

Ingen uppstallning i gången, endast skötsel i boxen får 

ske. Boxdörrar ska vara stängda; boxgardin/grimskaft i 

öppningen är ej tillåtet.  

 

Toalett Finns i ridhuset.  
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Covid-19 - En (1) hästskötare per häst, kontroller kan förekomma! 

- Stanna hemma om du har symptom på Covid-19 

- Håll avstånd till varandra 

- Publik får ej förekomma förutom den medhjälpare som 

eventuellt tagits med 

- Stanna inte längre än nödvändigt. 

 

Vi tillhandahåller handsprit i sekretariatet. 

 

Kontakt  Jessica kontaktperson 073-055 36 02 

 

 

 


