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Meddelande till ryttare, Compass trophy #7 221119

• Vi samlas och bygger banan kl 8:30. Första start kl 9:30.
• 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. 

• Av säkerhetsskäl har vi infört en åldersgräns om 15 år för funktionärer på framhoppningen och 
tävlingsbanan.

• Ingen ridning på Drevinges ridbanor.
• Framskrittning runtomkring anläggningen. Framridning på en avgränsad del av utebanan, max 6 

ekipage. Framhoppning på en avgränsad del av utebanan, max 6 ekipage, endast höger varv. Ida 
Apelgren coachar alla ekipage medan de hoppar fram. Kom i tid så flyter tävlingsdagen på. 

• Ekipagen släpps upp löpande till tävlingsbanan (ej gruppvis). Två ekipage på banan samtidigt och 
ett ekipage väntandes utanför. Räkna med ca 2 min/ekipage, tid för justering av hinderhöjd etc 
tillkommer.

• 10 min paus efter startnummer 26. Möjlighet till bangång i pausen. 
• De sex främst placerade (avdelning A) är välkomna in till prisutdelningen till häst, hederspriser till de 

tre främst placerade. Övriga rosetter/hederspriser hämtas ut i domartornet efter avslutad tävling. Alla 
felfria ekipage i avdelning B belönas med rosett vid utgången.

• 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 eller ta med frukt/

smörgåsar till cafeterian även om du inte blivit tilldelad det som funktionärsuppgift.
• Maila maria.sundin@stallcompass.se om frågor/ändringar.

Lycka till!

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. 
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