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1. 1. 1. 1.     AvanmälanAvanmälanAvanmälanAvanmälan    
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.  
 
2. 2. 2. 2.     AvgifterAvgifterAvgifterAvgifter    
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.  
 
3.3.3.3.    SekretariatSekretariatSekretariatSekretariat 
Sekretariatet öppnar 1 timme innan första klassen startar och stänger när tävlingen är avslutad. 
 
4444. . . .     StartlistorStartlistorStartlistorStartlistor 
Publiceras på www.stallbalans.se den 25 maj 2011. Startlistorna innehåller startordning i de olika klasserna och 
där framgår också vilken häst/ponny man blivit tilldelad om man tävlar ridskolehäst/ponny. Vidare finns 
information om framridning och ungefärlig tidsåtgång i övrigt. OBS! Fasta tider är tid för framridningsgrupp 1 i 
klass 1 samt första start i klass 1. Övriga tider är preliminära och Du som tävlar måste själv hålla koll på tider 
under tävlingsdagen. Fråga gärna tävlingsledaren på plats!  
    
5555. . . .     UppstallningUppstallningUppstallningUppstallning    
Gästande hästar och ponnyer har företräde till boxar och spiltor. Hästar och ponnyer som bor på vår 
anläggning använder uppstallning för att göra i ordning sin häst/ponny före och efter tävlingsklass. När man 
har tävlat klart tar man ut hästen/ponnyn till dess hage. Uppstallningen är avgiftsfri. Det är ryttarens ansvar 
att hålla rent och snyggt i stallet och städa undan efter sig själv och mocka efter hästen/ponnyn. Externa 
ekipage får mejl med info om uppstallning.  
  
6666....    Tävlingsbana Tävlingsbana Tävlingsbana Tävlingsbana     
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning i grupper på dressyrbanan, 20 x 40 m. 
Mindre collecting ring i anslutning till dressyrbanan. .  
 
7777.  .  .  .      ServeringServeringServeringServering    
Café/kiosk och enklare matservering finns på tävlingsplatsen.  
 
8888. . . .     FörfrågningarFörfrågningarFörfrågningarFörfrågningar    
Tävlingsledare Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51 eller lisa@stallbalans.se 
Ridskolechef Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se  
 
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se 
 
9999. . . .     DomareDomareDomareDomare 
Klass 1: Jessika Hedlund  
Klass 2-4: Johanna Johansson Drugge 
 
10101010....    FunktionärsuppgiftFunktionärsuppgiftFunktionärsuppgiftFunktionärsuppgift 
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift. Lista kommer att läggas ut på www.stallbalans.se 
samt anslås i stallet. Deltagare vid klubbtävlingen får uppgift tilldelad. Tävlande är själv skyldig att ta del av 
denna information och utföra angiven uppgift. Dressyrbanan byggs fram fredag 27 maj 2010. Samling kl 18.30. 
Efter avslutad dressyrtävling byggs dressyrbanan bort av tävlingsdeltagarna. RSB:s licensierade 
tävlingsryttare kan vid behov få funktionärsuppgift tilldelad även om man inte själv tävlar under dagen.  
 



11111111....    PrisutdelningPrisutdelningPrisutdelningPrisutdelning    
Information om prisutdelning sker till häst eller till fots ges på tävlingsplatsen och kan variera mellan klasserna 
med hänsyn till ridskolehästarnas/ponnyernas deltagande.  
    
11112222. . . .     I händelse av dåligt väderI händelse av dåligt väderI händelse av dåligt väderI händelse av dåligt väder    
I händelse av dåligt väder kan tävlingsdagen flyttas. Sådan information kommer endast att publiceras på 
www.stallbalans.se  



 
 
Preliminärt tidsprogram och klasser 
 
Lördag 2Lördag 2Lördag 2Lördag 28888 maj, kl 09.00  maj, kl 09.00  maj, kl 09.00  maj, kl 09.00         
 
Klass 1 – Dressyr 3/Skritt- och travprogram  Startavgift: 80 kronor  
Bedömning clear round 
Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat 
Antal starter: 11  
 
Klass 2 - LC:1 2008    Startavgift: 80 kronor 
Prisrosett, hederspris 
Antal starter: Häst 10, kat D+C 10, kat B 4 
 
Klass 3 – LB:1 2006 - Klubbmästerskapsklass  Startavgift: 80 kronor 
Prisrosett, hederspris  
Antal starter: Häst 5, kat D+C 3, kat B 3 
 
Klass 4 – LA:1 2007    Startavgift: 80 kronor 
Prisrosett, hederspris 
Antal starter: kat C 1 
 
 
 
 

Välkommen till en rolig klubbtävlingdag!Välkommen till en rolig klubbtävlingdag!Välkommen till en rolig klubbtävlingdag!Välkommen till en rolig klubbtävlingdag!    
 
 
 
 


