
 

Ryttarmeddelande 

Maskeradlaghoppning 

17 oktober 2021 

 

Söderby Ryttarförening hälsar alla välkomna till maskeradlaghoppning på Söderby gård. 
Tävlingsplatsen är Söderby Gård, Lindholmen, Vallentuna. 

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR III Hoppning och 
Anvisningar. Tävlingen är öppen för stall inom Vallentuna med omnejd. Max 12 lag under dagen. 

OBS! Med anledning av Covid-19 gäller SvRF:s tillfälliga regler för tävling under coronapandemin 
2021 samt grenspecifika regler under coronapandemin 2021. Folkhälsomyndighetens beslut och 
allmänna råd med anledning av coronapandemin ska alltid följas. Vi och Svenska Ridsportförbundet 
följer utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma med kort varsel som kan påverka vår 
tävling. För mer information se Moment 196 Tillfälliga regler under coronapandemin. Vi uppmanar 
att stanna hemma om du känner sig sjuk, Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 30 
sekunder, hosta eller nys i armvecket. 

Banbyggare: Anette Nyström 
Domare: Micke Segerqvist och Louise Westerlund 

Varje lag tilldelas en funktionärspost som laget ansvarar för under hela tävlingen: 
Banpersonal: Feeder Village People, Granby, Prästgårdens Sparkling Angels 

Framridning & Framhoppning: Molnbys Änglar, Guldhovarna, Hästtjuvarna 

Insläpp: Team Lövhagen 

Parkering: The big five 

Tidsprogram: Alla lag samlas kl. 10:30 för att hjälpas åt att bygga banan, första start kl. 12. 
Efter tävlingens slut hjälps alla åt att bygga bort banan. 

Sekretariatet finns i cafeterian, i bortre delen av ridhuset. Sekretariatet öppnar kl 10:30 och 
vi önskar att samtliga lagledare anmäler sitt lag samt intygar att alla hästar är vaccinerade 
enligt TR samt att kunskapskravet hos ryttare är uppfyllt. På tävlingsdagen nås sekretariatet 
på telefon 0706629331. 

Parkering sker enligt anvisning av funktionärer. Vi är tacksamma om ni använder de 
skottkärror och grepar som finns på parkeringen vid urmockning av transporter. Meddela i 
förväg om ni kommer med lastbil genom att smsa Maria Erman på 0707880523. 

Servering kommer att finnas i vår cafeteria. Där serveras enklare förtäring, godis och annat 
gott samt varm och kall dryck. Betalning via swish.  

  



Framridning sker på utebana 20x60m (max 10 ekipage) och framhoppning sker i ridhus 
20x40m (max 5 ekipage). Observera att det är ett varv som gäller för framridning resp. 
framhoppning. Var vänlig och följ skyltar och funktionärernas anvisningar. Det är okej att 
skritta fram hästarna på baksidan av stallet men observera att det är skritt som gäller vid 
stall och hagar. Hästar skiljs från publik genom skyltar och anvisning från funktionärer. 
Banhoppningen sker inomhus i ridhus 25x74m med fibersand. Bedömning A:1a. 
Omhoppning för felfria lag eller de lag med minst antal fel efter grundomgången. 

Varje lag får välja egen musik. Skicka önskad musik till msegerqvist@gmail.com senast 
torsdag 14/10. Ni är välkomna att döpa er själva och hästarna till det som fantasin räcker till, 

maila i så fall ev nya namn till tavling@soderbyrf.se       

Observera och respektera att Söderby Gård är en rökfri anläggning! 

Information och preliminära startlistor publiceras på http://www.soderbygard.com/soderby-
ryttarforening/tavlingar/ senast torsdagen den 14 oktober. 
 
Eventuella frågor mailas till tavling@soderbyrf.se eller hör av er till Maria på 0707880523. 

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 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna till en fartfylld och rolig dag hos Söderby Ryttarförening! 
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