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Compass Sportryttarklubb arrangerar tillsammans 
med Upplands Motor

Hopp mot Cancer
13 maj 2017

Meddelande till ryttare

Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com
Vi följer ordningen på Equipe. Där kommer ni även se ifall några 
kategorier slås ihop. Equipe uppdateras kontinuerligt och definitiva 
startlistor publiceras 30 min innan start lördag. 

Information om tävlingen läggs ut löpande här: http://csrk.se/hopp-mot-
cancer/ Följ gärna @hoppmotcancer på Instagram.

TÄVLING:
20kr/anmälningsavgift går oavkortat till Ung Cancer. "Ung Cancer arbetar 
för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd, hjälp och 
vård de behöver. Ung Cancer arbetar också för att unga vuxna 
närstående till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och hjälp." Ni 
kan läsa mer om Ung Cancers verksamhet på deras hemsida 
www.ungcancer.se.

SEKRETARIAT:
Beläget vid entré på kortsidan av tävlingsbanan och är öppet från 07.30 
till 30 minuter efter sista start.
Giltigt vaccinationsintyg samt mätintyg ska kunna uppvisas i sekretariatet 
vid förfrågan. Ev. avgifter måste erläggas innan start. Vi har swish.

T e l e f o n :  Annika Karlström 070-360 29 07.

http://online.equipe.com
http://csrk.se/hopp-mot-cancer/
http://csrk.se/hopp-mot-cancer/
http://www.ungcancer.se
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Du är automatiskt startanmäld till alla klasser du anmält. Avanmälan ska 
göras senast 30 min före klassens start. Definitiva startlistor kommer att 
uppdateras 30 min före klassens start. Ekipage som ej avanmält till klass 
och inte kommer till start ska utöver anm avg erlägga en straffavgift på 
150 kr/klass. Vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg betalas endast 
100 kronor i administrativa kostnader. Veterinär- eller läkarintyg ska dock 
vara oss tillhanda senast 7 dagar (senast den 20/5) efter tävlingsdag och 
skickas till: Maria Sundin, Ekvägen 2B, 133 34 Saltsjöbaden eller e-mail: 
maria.sundin@stallcompass.se. 

Alla avgifter ska vara betalda inom 10 dagar efter tävlingen. Om vi måste
påminna tillkommer en administrationskostnad på 150 kr. Avgifter 
betalas till Compass SRK bg: 180-3014. Observera vad som gäller 
speciellt för ev. Efteranmälan: Denna kan göras i mån av plats senast 
enligt tidpunkt och mot kostnad angiven i propositionen. Efteranmälan 
ska göras via TDB för ryttare och häst som inte tidigare varit anmäld till 
tävling och är möjlig fram till kl18.00 dagen före tävling (12 maj). Finns 
inte pengar tillgängligt på TDB måste en Expressinsättning först 
göras, därefter anmälan.

HÄSTBESIKTNING:
Alla hästar som startar klass 1 (LA) ska besiktigas före start. 
Hästbesiktning från kl 14:00 på anvisad plats. Veterinäravgiften om 100 
kr betalas i sekretariatet (OBS! Endast betalning med kort el swish).

PARKERING:
Då vi har begränsat antal parkeringsplatser för stora lastbilar måste 
dessa anmälas i förhand senast 11/5 på mail: 
maria.sundin@stallcompass.se eller sms till telefonnummer: 070-491 11 
22. Parkering sker på anvisad plats.

FRAMHOPPNING: 
Framhoppningen hålls i ridhuset 22 x 60m (fibersand). 
För framhoppning gäller följande: 

mailto:maria.sundin@stallcompass.se
mailto:maria.sundin@stallcompass.se


!                                                        !                        
  

• 6 ekipage är tillåtna på framhoppningen
• Framhoppning i ett varv
• Skritt på spåret, trav och galopp innanför
• Kom ihåg: Rid rakt fram före och efter hinder
• Visa hänsyn och hjälp varandra

FRAMRIDNING:
Framridning sker på vägarna runtomkring anläggningen. Ej tillåtet att rida 
i beteshagarna. Tack för visad hänsyn! 

BANAN:
Tävlingarna hålls på Stall Compass utebana, fibersand, 45 x 55m. 
Två ekipage på banan samtidigt.
Banbyggare: Åsa Torninger.
Domare/ överdomare: Sanna Svedberg/ Erika Uleander.
Tävlingsledare: Maria Sundin, 070-491 11 22 (helst SMS).

PRISUTDELNING:
Endast de sex främsta till häst till prisceremonin (klass 2 & 1), övriga 
pristagare hämtar sina priser i prisbilen bakom sekretariatet.

SERVERING: 
Vi serverar goda och hälsosamma lunchrätter från Urban Deli. Café med 
hembakat under hela dagen. Vi tar kort och har swish.

FOTOGRAF:
Fotograf Emelie Sturk är på plats. Du hittar bilderna på 
www.webshop.equipe.com

FÖRFRÅGNINGAR:
Före tävlingsdagen och under tävlingsdagen via mail till 
maria.sundin@stallcompass.se eller telefon 070-491 11 22 (helst SMS).

VÄGBESKRIVNING till Compass Sportryttarklubb: 
1. Kör väg 222 mot Gustavsberg.

mailto:maria.sundin@stallcompass.se
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2. Sväng höger in på Saltsjöbadsleden riktning mot Saltsjöbaden.
3. Sväng av höger vid avfart Fisksätra.
4. Sväng vänster in på Fisksätravägen, för att sedan svänga omedelbart 
vänster in på Gamla Saltsjöbadsvägen.
5. Passera avfarten Östervik.
6. Sväng vänster efter ca: 300m, under motorvägen, nu är ni på 
Erstaviksvägen (det går inte att åka in på Erstaviksvägen från Älta hållet 
p g a stängd bom och privat väg. OBS! Vissa GPS:er skickar en fel 
väg! Följ istället vägbeskrivningen ovan). 

ÖVRIGT:
• EA Hästsport har försäljning under dagen. 
• Rökning är förbjudet på tävlingsområdet. Rökruta finns vid infarten till 

anläggningen där man fimpar innan man beger sig in på 
tävlingsområdet. Tänk på att rökningen inte bara drabbar dig utan 
också de i din närhet. Fuck cancer!

• Hundar ska hållas kopplade för allas säkerhet.

TIDSPROGRAM:  
Lördagen den 13 maj 2017 

Kl 09.00
Klass 4 HMC LD hoppning bed A
Klassponsor: Agria. Hederspriser.
Klass 3A HMC LC hoppning bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Klass 3B HMC LC hoppning bed A
Klassponsor: EA Hästsport. Hederspriser samt segertäcke.
Klass 2A HMC LB hoppning bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

Klass 2B HMC LB hoppning bed A
Klassponsor: Klimatkonsult. Hederspriser samt segertäcke.
Klass 1A HMC LB hoppning bed Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

Klass 1B HMC LB hoppning bed A
Klassponsor: Upplands Motor. Hederspriser samt segertäcke.

Hederspriser till felfria ekipage i avd B skänkta av Nacka Forum.
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Varmt välkomna till Compass Sportryttarklubb!
Tillsammans gör vi skillnad.


