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Meddelande till ryttare, Compass Trophy #6, 23/10 2021 

• För att det inte ska bli för trångt i stallet får bara du som ska tävla vistas i stallet under tävlingen. Det 
är en säkerhetsfråga. I stallet finns det dedikerad personal som hjälper tävlingsekipagen till 
framridning/framhoppning. 

• Ingen ridning på Drevinges utebana.
• Framridning (endast skritt och trav) på CSRK’s utebana för ekipage som startar 70 cm. 

Framhoppning gruppvis (70 cm) i ridhuset. Första gruppen (70 cm) är välkommen in i ridhuset kl 
9:10. Ekipage som startar 80 cm eller högre har framridning/framhoppning på CSRK’s utebana. Max 
6 st ekipage på framridningen och 5 st ekipage på framhoppningen. 2 ekipage på tävlingsbanan åt 
gången från 80 cm. Ella Usher/Sofie Johansson coachar alla ekipage medan de hoppar fram. Kom i 
tid så flyter tävlingsdagen på.

• Vi samlas och bygger banan kl 8:30. Möjlighet att gå banan med Sofie Johansson efter 
banbyggnad. Startnummer 1-6 gör i ordning sina hästar och går banan strax före kl 9:00. Be en vän/
funktionär hålla i din häst medan du går banan. Första start kl 9:30.

• Tävlingen rids i bedömning A:0 Ackumulator. Hederspriser från Hööks i Sickla till de tre främst 
placerade ekipagen. De sex främst placerade är välkomna in till prisutdelningen till häst. Övriga 
rosetter/hederspriser hämtas ut i domartornet efter avslutad tävling. Alla felfria ekipage belönas med 
rosett. 

• Startavgiften kommer att faktureras, inga startavgifter betalas på plats. Ingen startanmälan behövs.
• Startlista och funktionärslista uppdateras löpande på www.csrk.se. Läs igenom funktionärslistan 

noga. Banskisserna publiceras på Instagram (@compass_srk) under fredagen.
• Vi kommer att ha en enklare servering under dagen. Du får gärna baka något gott till cafeterian!
• Caroline Kinnunen är fotograf om vädret tillåter.

• Corona Information
• Fortsätt vara rädda om varandra och ha i åtanke att även om restiktionerna är borta så finns 

pandemin kvar i samhället. Följ Folkhäslomyndighetens allmäna råd för att undvika att 
smittspridningen ökar.

• Håll avstånd, 1.5 m, och undvik trängsel i våra lokaler och läktare speciellt med nya kontakter och 
om du är ovaccinerad.

• Vara noggranna med handhygien (handsprit eller tvål och vatten).
• Stanna hemma om du har symtom på misstänkt Corona, förkyld/sjuk, följ FHMs karantänsregler.
• Inga handskakningar eller kramar ska ske.

OBS! Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för 
utryckningsfordon. Parkering för hästtransporter vid ridhuset. Det är trångt om 
parkering. Samåk gärna eller lämna bilen hemma. Om vi inte följer anvisningarna 
kommer vi att få tävlingsförbud. Vänligen respektera att stallet stänger för elever kl 
20:00 fredag. Lycka till!

http://www.csrk.se

