
   
 

RYTTARMEDDELANDE 

Adress:  Johannesbergs slott 
762 95 Rimbo 
Klicka här för vägbeskrivning via Google Maps 
Efter att ni svängt ner i allén - åk rakt fram/håll till vänster när vägen delar 
sig och följ skyltningen.  
 

Första start  Gemensam bangång för trab lättklass klockan 09:00 

Första start klockan 09:15 

 

Sekretariat Öppnar 07:30 och ligger beläget uppe i caféterian, ovanpå 

stallet/ridhuset. Nås genom att gå upp via trappan kortsidan av stallet, 

alternativt via spiraltrappan inne i stallet.  

 

Uppvisande av vaccinationsintyg ska ske innan urlastning vid 

sekretariatet. 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 Trab: 

Hoppning:  
Dressyr:  

Jessica Erlandsson 
Maria Baburin 
Sofia Andersson  
 

Anläggningen 

 

Se sista sidan i ryttarmeddelandet för skiss. 

 

Anläggningen är i det skick den är, och kanske inte vad vi är vana vid 

gällande standard. Kom ihåg att ha kul och att detta var den enda 

lösningen vi kunde hitta för att DM skulle kunna bli av i år öht. 

 

Tillsammans gör vi det till en toppendag!  

 

Parkering Urlastning sker på anvisad plats, därefter parkeras släp och bil på annan 

anvisad plats. Se anläggningsskiss och vidare instruktioner vid den.  

 

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

Vid avanmälan som sker efter 11/9 2021 kan avgift endast återfås mot 

uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören 

tillhanda inom fyra (4) veckor efter tävlingstillfället.  

 

Startlistor  Finns på www.uppvast.se 

https://goo.gl/maps/8DMDy2jGKR89EGd68
http://www.uppvast.se/


   
 

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. 

 

Bangång  Trab: gemensam bangång enligt startlistan. 

Hoppning: Bangång sker innan första hoppklassen 50 cm. 

 

Framridning/ 

Framhoppning 

Sker på gräsbevuxen grusbana, ca 200 m från tävlingsplatsen. 
OBS! Uppsittning sker utanför framridningsbanan.  
 
Ett räcke att hoppa fram på kommer att finnas på framridningsbanan. 
 
Innan din start erbjuds du att hoppa fram fyra (4) språng inne på banan, 
på angivna hinder om så önskas. 
 
Vi kommer tyvärr inte ha funktionärer så att vi kan bemanna 
framhoppningsbanan, ta med dig en medhjälpare eller fråga någon som står på 
platsen gällande höja/sänka hindret.  
 

Tävlingsbana I ridhus 20x50 meter, fibersand.  
Dressyren går på 20x40 meter, fibersand.  
 
Liten läkare finns i ridhuset. Bäst syns tävlingsbanan från caféterian.  
 

Collectingring 
 

Den som är nästkommande i startlistan ska befinna sig i 
collectingring när den startande startar sin ritt. Inga hästskötare får 
stå i collectingring! 
 
Trab: Max två ekipage i collectingring, vid hand. dvs avsuttna ekipage. 
 
Hoppning: Ett uppsuttet ekipage i collectingring. Endast 
skritt/stillastående.   
 
Dressyr: Ett uppsuttet ekipage i collectingring. Endast 
skritt/stillastående.  
 

Prisutdelning  Prisutdelning sker enligt startlistan. Vid prisutdelning sker detta till häst 
eller till fots utan häst. Klädsel och utrustning enligt TR oavsett till häst 
eller till fots. Ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i. 
 

Caféteria Ligger beläget ovanpå stallet/ridhuset. Nås genom att gå upp via trappan 
kortsidan av stallet, alternativt via spiraltrappan inne i stallet. 
 
Panpizza, kaffe, läsk och fika finns att köpa. Betalning endast med swish! 
 

Rökning  Får inte ske på anläggningen. 



   
 

Hundar Hundar ska hållas kopplade och lugna. Högljudda hundar kan avvisas 

från platsen. 

 

Vatten Ta med egen hink. Vatten finns i stallet.  

 

Uppstallning  
 

Endast för dem som har förbokat och betalat. Boxarna är tilldelade och 

märkta med hästens namn. 

 

Efter tävlingsdagens slut ska boxen lämnas mockad och det ska vara 

sopat utanför boxen. Om inte detta efterföljs kan en straffavgift 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. Endast hästskötare och tävlande i stallet! 

 

Lämna stallgången fri från saker, håll dina saker nära din boxkant.  

Toalett Finns i caféterian. 
 

Covid-19 - Max en (1) hästskötare per häst, kontroller kan förekomma! 

- Stanna hemma om du har symptom på Covid-19 

- Håll avstånd till varandra 

- Publikfritt! Förutom den medhjälpare som eventuellt tagits med 

- Stanna inte längre än nödvändigt 

 

Vi tillhandahåller handsprit i caféterian/sekretariatet. 

 

Kontakt  Jessica, tävlingsansvarig; 073-055 36 02 

Tilde, sekretariat; 070-352 77 88 

 

 

 



   
 

ANLÄGGNINGSSKISS 

 
För er som har box gäller följande vid ankomst: Ställ er på platsen för urlastning, gå och visa 

pass och vaccinationsintyg, (se var din box är), hämta din häst och saker från transporten, 

därefter kör du ner till P-platsen som är ett gräsområde. Fri parkering men parkera smart.  

För er som inte har box gäller följande vid ankomst: Parkera vid platsen för urlastning, så 

nära kanterna som möjligt - i färdriktning mot ridhuset, gå och visa pass och vaccinationsintyg. 

Stå kvar på platsen för urlastning och sadla din häst på platsen.  

Kom i god tid så att du slipper stressa. Anläggningen är ny för oss alla, 

fråga om hjälp och hjälp varandra! 

Sekretariat/

Cafeteria 



   
 

 

Hästförteckning 

nummerlapp för tävlande ekipage 

 
 

1.  102 Susanne Thalin Tverdals Jon 
2.  103 Hanna Mattsson New York Minute 
3.  104 Linnéa Björkström Athos Hornline 
4.  502 Elin Wiström Lojstas Kardemumma  
5.  504 Lina Sjöholm Eddie Silas  
6.  505 Lova Holmqvist Bolt Boko 
7.  506 Maja Håkansson Shi la po  
8.  507 Ulla Sjöström Drop  
9.  508 Karin Thelin O.F.Perchpike 
10.  509 Carolin Rosman Mellby Agent  
11.  701 Beatrice Saxin Tout Aubiose  
12.  702 Nora Brolén Valle Viktor  
13.  703 Amanda E. Baburin  Bagheera O’Malley 
14.  704 Josephine Roos Pettersson  Pretty Guy S.G  
15.  802 Cajsa Jonsson Second Lad 

 
Deltagare markerade i orange färg deltar i alla tre grenar 

gällande titeln om distriktsmästare 2021. 

 

 
  



   
 

Startlista 
Distriktsmästerskap 2021 

 
Trab 
Vi beräknar ca sju (7) minuter per ekipage. 

Gemensam genomgång av banan kl. 09:00 

Första start kl. 09:15 

Domare: Jessica Erlandsson 

Sponsorer: Granngården samt Ridtravarföreningen distrikt Uppland Västmanland  

Lätt klass 

Start Ryttare Häst 

1.  Lova Holmqvist Bolt Boko 

2.  Carolin Rosman Mellby Agent 
3.  Susanne Thalin Tverdals Jon 

4.  Beatrice Saxin Tout Aubiose  

5.  Lina Sjöholm Eddie Silas  

6.  Josephine Roos Pettersson Pretty Guy S.G.  

7.  Hanna Mattsson New York Minute 
8.  Karin Thelin O.F.Perchpike 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i), samt ombyggnad till nästa klass 
Antal placerade: Tre (3) st 
 

Gemensam genomgång av banan ca kl. 10:45 

Första start ca kl. 11:00 

Medelsvår klass 

Start Ryttare Häst 

1.  Nora Brolén Valle Viktor  

2.  Hanna Mattsson New York Minute 

3.  Ulla Sjöström Drop 

4.  Maja Håkansson Shi la po  
5.  Amanda E. Baburin Bagheera O’Malley  

6.  Elin Wiström Lojstas Kardemumma  

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i), samt bortplockning 
Antal placerade: Tre (3) st 
 

Alla som har möjlighet får gärna komma ner på banan och hjälpa till efter prisutdelningen för trab MSV att 

bygga bort banan samt bygga fram för hoppningen, enligt instruktioner. När banan är uppsatt ska den 

mätas och tiden ska beräknas av Amanda. Vi beräknar att detta tar ca 45 minuter inkl. lunchpaus. 



   
 
 

 

Hoppning 
Vi beräknar fem (5) minuter per ekipage inkl. framhoppning. 

Första start tidigast kl. 12:30 

Domare: Maria Baburin 

Sponsorer: Hööks 

50 cm stilbedömning 

Start Ryttare Häst 

1.  Ulla Sjöström Drop 

2.  Karin Thelin O.F.Perchpike 

3.  Elin Wiström Lojstas Kardemumma  

4.  Lova Holmqvist Bolt Boko 

5.  Lina Sjöholm Eddie Silas  

6.  Carolin Rosman Mellby Agent 

7.  Maja Håkansson Shi la po  

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i), samt höjning av banan  
Antal placerade: Tre (3) st 
 

70 cm idealtidsbedömning 

Start Ryttare Häst 

1.  Beatrice Saxin Tout Aubiose  
2.  Nora Brolén Valle Viktor  

3.  Josephine Roos Pettersson Pretty Guy S.G.  

4.  Amanda E. Baburin  Bagheera O’Malley 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i), samt höjning av banan 
Antal placerade: Tre (3) st 
 

80 cm Clear Round  

Start Ryttare Häst 

1.  Cajsa Jonsson Second Lad 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i), och bortplockning av bana 
 

Alla som har möjlighet får gärna komma ner på banan och hjälpa till efter prisutdelningen för hoppningen 

att bygga bort hoppningen samt kratta banan inför dressyren. Detta så att vi enklare kan hålla tiderna och 

undvika allt för lång väntan mellan grenarna. 

 

 



   
 
Dressyr 
Vi beräknar ca sju (7) minuter per ekipage. 

 
Första start tidigast kl. 14:00 

Domare: Sofia Andersson  

Sponsorer: ATG samt Solvalla  

D:1 
 

Start Ryttare Häst 

1.  Elin Wiström Lojstas Kardemumma  

2.  Lova Holmqvist Bolt Boko 

3.  Carolin Rosman Mellby Agent 

4.  Lina Sjöholm Eddie Silas  

5.  Nora Brolén Valle Viktor  

6.  Beatrice Saxin Tout Aubiose  

7.  Susanne Thalin Tverdals Jon 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i) 
Antal placerade: Tre (3) st 
 
C:1 
 

Start Ryttare Häst 

1.  Maja Håkansson Shi la po  

2.  Linnea Björkström Athos Hornline 

3.  Karin Thelin O.F.Perchpike 

4.  Ulla Sjöström Drop 

5.  Amanda E. Baburin  Bagheera O’Malley 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i) 
Antal placerade: Tre (3) st 
 
B:1 
 

Start Ryttare Häst 

1.  Josephine Roos Pettersson Pretty Guy S.G.  

2.  Linnea Björkström Athos Hornline 

Prisutdelning (ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i) 
Antal placerade: En (1) st  

 

 

Till sist vill vi ha in alla ekipage som deltagit i alla grenar och därmed tävlat 

om titeln för distriktsmästare 2021 för prisutdelning. Alla deltagare tilldelas 

deltagarrosett oavsett placering. Ryttare som utan anledning är frånvarande förlorar rätten till sitt pris. 

Vi kommer även att dela ut pris för segrare av UPPVÄST CUP 2021 i denna prisutdelning. 


