
 

Meddelande till ryttare 
 

 

 

 

 

Välkommen till Söderby Ryttarförenings lokala och 

regionala dressyrtävling den 8 juni! 
 

Tidsprogram 

Lördag Kl. 9.00 Klass 1 LA:P1 - Domare Gunnel Fonserius Jonsson 

Därefter  Klass 2 LC:2 – Domare Mariethe Ehnlund 

  Klass 3 MSVC:2 - Domare Gunnel Fonserius Jonsson 

  Klass 4 MSVB:2 - Domare Mariethe Ehnlund 

 

 

Fasta starttider publiceras senast kl. 19.00 dagen före tävlingsdagen på Equipe 

online samt på www.soderbyrf.se.  

 

Sekretariatet 

Finns i ridhusets kafeteria och öppnar kl. 07.30. Vänligen kom in och meddela att 

du är på plats före start. Telefonnummer under tävlingsdagen är 073-03 99 456. 

Alla hästar ska ha sina vaccinationer registrerade i TDB (se TR mom 170). En 

lista på vilka ekipage som ska visa vaccinationsintyg i sekretariatet före start 

publiceras på Equipe online. Observera att alla måste kunna visa upp 

vaccinationsintyg på begäran. Glöm inte nummerlapp. 

 

Efteranmälningar/Avanmälningar 

Görs i TDB fram till kl. 18.00 dagen före tävlingsdagen. Därefter på telefon 073-

03 99 456 (även under tävlingsdagen). Avanmälan eller ändringar ska göras 

senast 30 minuter före start av respektive klass.    

Återbetalning av anm. avg. (adm. avg. 50 kr uttages) sker endast om 

läkar/veterinärintyg är oss tillhanda senast den 21 juni 2019, återbetalning sker 

via TDB. Ej avanmält ekipage räknas som startanmält och kommer att 

rapporteras till SvRF vid utebliven start. 

  

Parkering  

Sker enligt anvisning av funktionärer. Vi är tacksamma om ni använder de 

skottkärror och grepar som finns på parkeringen vid urmockning av transporter. 

http://www.soderbyrf.se/


  

Servering  

I vår mysiga kafeteria serveras goda smörgåsar, kaffe, kaffebröd, godis, dryck 

mm. Kontant samt swish-betalning. 

 

Tävlingsplatsen 
Tävlingen sker inomhus i ridhus 25x74 med fibersand . Framridning sker på 

utebana 20x60 samt i ridhus 20x40. Under ponny-klassen kallas alla ekipage in 

till collectingring före start. Var vänlig följ anvisningar för att skilja hästar från 

publik. 

 

Prisutdelning 

Sker till häst för de 3 först placerade ekipagen, övriga ekipage till fots. 

 

Resultaten publiceras på Equipe online. Resultatansvarig är Cecilia Wikstén. 

 

Vägbeskrivning 

Från Stockholm/Uppsala (E 4): Tag av vid Upplands-Väsby, Glädjens trafikplats. Följ 

skyltar mot Vallentuna. Efter att du passerat Vallentuna kyrka, kör rakt fram 

genom första rondellen, genom tunneln, rakt igenom andra rondellen och tag sen 

vänster i den tredje. Kör sedan rakt fram i den fjärde rondellen och följ vägen i 

ca 7 km och vidare genom Lindholmen, vägen svänger kraftigt höger efter en 

stund, fortsätt uppför backen så ligger Söderby Gård på vänster sida. 
 

Från Stockholm (E 18): Tag av vid Arninge, (skyltat Vallentuna). Kör förbi Arninge 

(vänsterfilen) och följ väg 264 så långt det går, ca 8 km. När ni kommer 

till rondellen vid St1-bensinstationen kör rakt fram mot Lindholmen. Åk ca 500m, 

sväng höger mot Lindholmen. Kör ca 6 km och fortsätt genom Lindholmen, vägen 

svänger kraftigt höger efter en stund, fortsätt uppför backen så ligger Söderby 

Gård på vänster sida. 
 

Från Norrtälje (E 18): Kör E 18 till avfart Brottby/Vallentuna. Sväng vänster mot 

Angarn/Vallentuna. Framme i Angarn (vid Angarns kyrka) sväng höger mot 

Vallentuna. När ni kommer till rondellen vid St1-bensinstationen kör rakt fram 

mot Lindholmen. Åk ca 500m, sväng höger mot Lindholmen. Kör ca 6 km och 

fortsätt genom Lindholmen, vägen svänger kraftigt höger efter en stund, 

fortsätt uppför backen så ligger Söderby Gård på vänster sida. 
 

GPS-Kordinater 

Lat:59.59615, Long:18.11067 

 

Vänligen observera och respektera att Söderby Gård är en rökfri anläggning! 



                   

Varmt välkommen till Söderby Ryttarförening! 


