
 

Välkomna till årets maskeradlaghoppning 

Team Wåhlin Cup 22 oktober 2022 
 

Ryttarmeddelande 

Tävlingsplatsen är Söderby Gård, Lindholmen, Vallentuna.  

Banbyggare: Lena Salin  

Domare: Lena Bredberg & Birre Krantz 

Varje lag tilldelas en funktionärspost som laget ansvarar för under hela tävlingen 

Banbygge fredag kväll kl 19:00: Molntussarna, Peace and Love & Vilda Wäsby 

Banpersonal: The Kiss-ing Horses, Fångarna på Fortet & Stall Grana  

Insläpp/Collecting: Ghostbusters 

Framridning/Framhoppning: Torsholma 29 Discovery Channel & TNT Annicas Tant & Fjant 

Plocka undan banan & städa: Bonde söker fru, Söderbys Bönder & Dream Team  

Tidsprogram: Första start kl 10:00  

Samtliga lagledare intygar att alla hästar är vaccinerade enligt TR samt att kunskapskravet 

hos ryttare är uppfyllt. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande 

Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt 

Tävlingsreglemente, TR III Hoppning och Anvisningar.  

På tävlingsdagen nås ”sekretariatet” på telefon 072-3305978. 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 till 072-3305978. 

Servering kommer att finnas i vår kafeteria. Där serveras enklare varm förtäring, massa gott 

hembakat, godis och varm och kall dryck. Betalning sker via swish. 

Banhoppningen sker inomhus i ridhus 25x74m med fibersand. Bedömningen är A:1a vilket 

innebär att det kommer att bli omhoppning för felfria lag eller de lag med minst antal fel 

efter grundomgången.  

 



Framridning sker på utebana 20x60m (max 10 ekipage) och framhoppning sker i ridhus 

20x40m (max 5 ekipage). Observera att det kommer vara 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.  

Varje lag får välja vilken musik som ska spelas när respektive lags ryttare rider. Har ditt lag 

inte redan meddelat musik gör det snarast till tavling@soderbyrf.com  

Vill ni göra några ändringar i startlistan gör det snarast till tavling@soderbyrf.se  

Information och preliminära startlistor publiceras även på Söderby Rfs facebooksida 

https://www.facebook.com/groups/779729398776193 samt på Söderbys hemsida 

http://www.soderbygard.com/soderbyryttarforening/tavlingar  

Eventuella frågor mailas till tavling@soderbyrf.se eller på telefon till Katarina på 072-3305978. 

Alla lagledare ska under dagen söka upp vår Grand Jury, Birre Krantz och Lena 

Bredberg, med dom glittriga hattarna för att få en present till hela laget samt för att 

lägga sitt lags röst på bäst utklädda lag. Givetvis får man inte rösta på sitt eget lag. 

Skulle det bli oavgjort så är det Grand Juryn som har den avgörande rösten! 

 

Välkomna till en superrolig dag med fantastiska priser från våra sponsorer 

 

 

 

 

Birre, Jacqueline, Kaka, Kickan Lena & Lena 

 

Vi är tacksamma för att ni respekterar att Söderby Gård är en rökfri anläggning! 

GPS-Kordinater Lat:59.59615, Long:18.11067 till Söderby Gård  
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