
MEDDELANDE TILL RYTTARE 
 

Norrskenets Rid- & Körsällskap och Ridsällskapet Balans hälsar hjärtligt 
välkomna till lokala dressyrtävlingar för ponny den 3 maj   

Under dagen är hittills 63 starter anmälda.  
OBS; Vi är tacksamma om ev. avanmälningar görs snarast.  
Tävlingarna kommer att gå på NRK’s uteridbana. Framridning sker på 
framridningsbana i anslutning till tävlingsbanan eller i ridhus. 
 

Tidsprogram: 
Lör 3 maj 
10.00 klass 1 LC:1 2008    antal anmälda  27 st 
Rosett, plakett och hederspris 
d.e. 
klass 2 LB:1 2006     antal anmälda  28 st  
Rosett, plakett och hederspris 
d.e. 
klass 3 LA:1 2007     antal anmälda  8 st  
Rosett, plakett och hederspris 
 
Preliminära startlistor kommer att finnas på hemsidan www.norrskenets.nu och 
www.stallbalans.se  ca 2 dagar innan. 
  
Funktionärer: 
Överdomare klass 1: Katarina Lindmark  
Överdomare: Kristina Alderheim 
Tävlingsledare: Jenny Sandberg 070-350 98 25 
Uppstallningsansvarig:  
 
Sekretariatets öppettider: 8.00 -30 min efter sista klassens slut 
Cafeterian har öppet under dagen; fika och varmkorv/hamburgare serveras 
 
Strykningar/Information: Jenny Sandberg 070-350 98 25 
 
När du kommer: Visa Vaccinationsintyg (inkl grundvacc.) samt mätintyg före urlastning. 
Urlastning sker ENDAST på av oss angiven plats.  
 
Uppstallning: Uppstallning kommer att beredas antingen hos NRK eller Stall Balans. 
Vid hemfärd skall uppstallningsansvarig kontaktas för koll att box är urmockad, om inte detta 
följs debiteras en avgift på 200:- i efterhand. 
 
Startanmälan: Gör du i seketariatet, beläget nere vid ridbanan. Visa grönt kort samt licenser. 
 
Vägbeskrivning: Om du kommer från Luleå C så tar du höger vid skylten Björsbyn på 
Rutviksvägen och således vänster i korsningen om du kommer från Rutvikshållet. Efter bron 
ligger anläggningen på höger sida. Skyltat Wallöfs Gård. Anläggningen syns från vägen. 
 
OBS!  Medtag gummistövlar för det finns flera partier där publiken rör sig som inte riktigt 
hunnit torkat upp ännu. 
Kom ihåg att man (enligt TR) SKALL använda träns vid ur och ilastning av häst, samt 
när man leder häst inom området! 
 
Välkomna till Norrskenets Rid- & Körsällskap och Ridsällskapet Balans! 

http://www.norrskenets.nu/

