
RYTTARMEDDELANDE 
 
Tidsprogram  
 
Lördag 26.09 2020 
 
Första klassen börjar kl. 12.00 
 
Klass 1a     60cm, bed. A.0.0 Clear round       
 5 startande 
 
Klass 1b     80cm, bed.A.0.0 Clear round      
 2 startande 
 
Klass 1c     100cm, bed.A.0.0 Clear round      
 1 startande 
 
Klass 2   Ömsens Blåabandet Hoppningen 70cm, bed. 367,1 (A.2/A.2) 
 7 startande, 3 placerade 
 
Klass 3 Ömsens Rosabandet hoppningen 90cm/110 bed. 367,1 (A.2/A.2) 
 6 startande, 3 placerade 
 
 
Sekretariat (Kansli) 
Sekretariatet är i RECOS butik belägen på innergården mellan ridhuset och utebanan (se 
A på anläggningsskissen).  Sekretariatet öppnar en timme före första start och stänger 
30 min efter dagens sista klass. Avgifterna betalas senast 30 min före klassens början. 
Kort eller kontant betalning. 
 
I fall av strykning utan giltigt skäl efter att anmälningstiden utgått betalas 
anmälningsavgiften per klass till Ålands Cancerförenings Rosabandet fond. Meddela 
sekretariatet/tävlingsledare ifall du inte kommer till start.  
 
Café 
Enklare förtäring finns till försäljning. Caféet är öppet under hela tävlingen och är 
belägen i samma utrymme som sekretariatet. Kort eller kontant betalning.  
 
Banor 
Hopptävlingarna hålls i ridhus 25 x 70 m, fibersand. Framridning/framhoppning sker 
utomhus på sandbana 90 x 65m.  
 
På tävlingsbanan 
Under hela tävlingen är två ekipage inne på banan samtidigt; den tävlande och 
nästkommande ekipage. Startar ekipage nästsist i en klass väntar denne kvar på banan 
medan det sista ekipaget rider.  
 
 
 



På framhoppningen och framridningen 
Ridning i båda varven. Högerregel gäller och ge företräde på hinder till dem som har 
startnummer före dig. Ropa tydligt vilket hinder du kommer på och rid rakt före och 
efter hindret.  Justeringar av utrustning sker i hörnen eller utanför 
framhoppningen/framridningen. Ingen begränsning av antal ekipage, men visa hänsyn 
och prata med varandra. Mocka efter din häst.  
 
Hålltider 
Mellan klass 1a, 1b  och 1c är det 5 min paus för höjning. ALLA ryttare i klass 1 (a+b+c) 
bör besikta banan innan första start i klass 1a, ingen möjlighet att besikta banan vid 
höjning under klassens gång. Observera att mellan klass 1b och 1c kommer det ges 
utrymme för värmning av häst för ryttare som har häst i båda klasserna. Detta medför 
en längre paus mellan klass 1b och 1c.  
 
Mellan klass 1 och klass 2 är det 30 min paus för ombyggnad och möjlighet för ryttare 
att besikta banan.  
 
Mellan klass 2 och 3 är det 20 min paus för ombyggnad, prisutdelning och möjlighet för 
ryttare att besikta banan.  
 
Kom förberedd och väl i tid samt respektera tävlingsfunktionärernas anvisningar och 
tidsramar så kan tävlingen flyta på som den ska och vi kan hålla tidsramen för tävlingen.  
 
Säkerhet 
Respektera skyltarna för var hästar respektive publik/fotfolk får vistas.  
Hundar hålls kopplade på anläggningen.  
På hela tävlingsområdet ska hästen vara tränsad. 
Rökning är endast tillåtet på utmärkta rökrutor, vänligen respektera detta.  
 
Parkering 
Parkering för hästtransporter sker närmast anläggningen, i ”rondellen” och längs med 
staketet längs infarten. Parkering för personbilar sker längs med staketet (till höger) 
längs infarten. Följ parkeringsvaktens anvisningar. Se anläggningsskissen. Mocka efter 
din häst, grep och skottkärra finns. 
 
 
Rätt till ändringar förbehålles. 
 
Varmt Välkomna! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COVID‐ 19 Information och direktiv med anledning av Covid‐19 
 
• Våra gästers trygghet är det viktigaste för oss och vi tar den här situationen på mycket stort 

allvar. Vi följer direktiven från regeringen och THL och håller oss uppdaterade om det 

rådande läget och alla utvecklingar. Vi ber er därför läsa igenom denna information.  

• För att motverka spridning av COVID‐19 på Åland och i Finland krävs att man stannar 

hemma när man har symtom, att man är noga med handhygien och att alla håller avstånd till 

varandra.  

• THLs beslut och allmänna råd med anledning av Coronapandemin skall alltid följas.  

• I våra gemensamma utrymmen, toaletter, café och sekretariat har vi rutiner för städning och 

desinfektion. Vi jobbar för att hålla desinfektion och städning på allra högsta nivå och säkra 

saniteten. Tänk på att hålla avstånd i alla gemensamma utrymmen. Handsprit kommer 

placeras ut i alla gemensamma utrymmen.  

HÅLL I, HÅLL UT & HÅLL AVSTÅND! En hästlängd är alltid bra        
 

 
 
 
 
 

 
 


