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Compass Sportryttarklubb hälsar välkommen till 
Pay & Jump 17:e mars

Meddelande till ryttare

Compass Sportryttarklubb startar ett nytt tävlingskoncept 
-”Drömponnyn”. Målet är att köpa in en riktig drömponny till ridskolan 
som alla våra elever ska få glädje av!

Från och med nu kommer en stor del av intäkter från tävlingar och 
aktiviteter som kommer in till klubben att gå till projektet.

Följ gärna @dromponnyn_csrk på Instagram.

TÄVLING:
OBS! Pga rådande väder tvingas vi flytta in framhoppningen till 
ridhuset. Det gör att tävlingen kommer att ske på en förkortad bana 
(22x40m). Vi har därför beslutat att ha 90cm som maxhöjd. Det är 
därför möjligt att stryka sig utan extra kostnad. Meddela gärna oss 
så fort som möjligt om ni önskar byta hinderhöjd. 

Den 21:a april anordnar vi en Pay & Jump 90-130 cm på vår fina 
utebana. Ni som tvingas stryka er från helgens Pay & Jump erbjuds 
20 kr rabatt vid detta tillfälle. 

SEKRETARIAT:

Startlistor publiceras på csrk.se

http://csrk.se
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Ni hittar sekretariatet i cafeterian, på kortsidan av ridhuset och är 
öppet från kl 08.30 tom sista start.
Giltigt vaccinationsintyg ska uppvisas i sekretariatet innan urlastning. 
Obs! startavgift måste erläggas innan start. Du kan betala via swish, med 
kort eller kontant.

Telefon :  Emelie Sturk 076-255 82 87.

Ev. OMSTART kostar 100 kr och betalas till sekretariatet snarast möjligt 
efter avslutad ritt. Ev. omstart sker i direkt anslutning till första ritten.
 
PARKERING:
Då vi har begränsat antal parkeringsplatser för stora lastbilar måste 
dessa anmälas i förhand senast 16:e mars till Emelie Sturk 076-255 82 
87. Parkering sker på anvisad plats. OBS! Det är trångt på vår parkering, 
följ anvisningarna noga. 

FRAMHOPPNING: 
Framhoppningen hålls i ridhuset 22 x 20m (fibersand). 
För framhoppning gäller följande: 

• 4 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

Du får även möjlighet att hoppa hinder nr 1 före din start.

FRAMRIDNING:
Framridning på utebana (vinterunderlag) samt på vägarna runtomkring 
anläggningen. Ej tillåtet att rida i hagarna. Tack för visad hänsyn! 
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BANAN:
Tävlingarna hålls på en avgränsad del i Stall Compass ridhus, fibersand, 
22 x 40m. Ett ekipage på banan åt gången.
Banbyggare: Maria Sundin.
Domare/ överdomare: Maria Sundin.
Tävlingsledare: Emelie Sturk 076-255 82 87 (helst sms).

PRIS:
Rosett vid utgången om felfri runda. 

SERVERING: 
Café med hembakat under hela dagen. Vi tar kort och har swish.

FOTOGRAF:
Fotograf Camilla Naumburg är på plats. Kontakta 
camillanaumburg@outlook.com om du vill köpa en bild!

VÄGBESKRIVNING till Compass Sportryttarklubb: 
1. Kör väg 222 mot Gustavsberg.
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:
• Visa hänsyn och hjälp varandra!
• Rökning är förbjudet på tävlingsområdet.
• Hundar ska hållas kopplade för allas säkerhet.

mailto:camillanaumburg@outlook.com
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TIDSPROGRAM:  
Lördagen den 17:e mars

Första start kl 9:30. Definitiva startlisor läggs ut på csrk.se fredag kväll. 
Vi börjar med lägsta höjden. Vi markerar ut pauser för bangång i 
startlistan.

Lycka till!

http://csrk.se

