
 

Allmän information 
Riksmästerskap för Ridtravare 2017 

30 juni – 2 juli 

 
Helgen den 30/6-2/7 2017 anordnas Riksmästerskap för Ridtravare på Säterbygdens Ridklubb i Säter, 

Dalarna (Vägbeskrivning) 

Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara 
registrerad i ST eller SPTF, hästen/ponnyns fullständiga namn och registreringsnummer skall anges 
vid anmälan.  
 
Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. Din häst ska vara 
vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och 
människor. Hundar skall hållas kopplade. Innan du lastar ur din häst skall hästpass samt vaccination 
visas upp. 
 
Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom 
TR så du är uppdaterad på vad som gäller.  (Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglementen) 
 
Max 3 starter per häst/dag. 
 
Ryttare under 18år skall bära godkänd säkerhetsväst vid hoppning, vi ser gärna att detta även sker i 
övriga klasser.  
 
Anmält ekipage räknas som startanmält när anmälningsavgift erlagts. Strykningar kan göras fram till 
sista betalningsdag utan att avgift behöver erläggas. Klassbyte kan göras så länge man kan 
efteranmäla sig i respektive klass. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan 
betala en extra avgift på 100:- utöver anmälningsavgift per klass. 
 
Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören 
tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället. Vid eventuell avanmälan fås ej boxhyran tillbaka. 
  
Meetingboxar tors-sön (begränsat antal) finns att hyra till en kostnad av 850:-(inkl 1 spånbal), extra 
spånbal finns att köpa för 75:-/st. Vid tillräckligt intresse kommer vi ha hö att sälja. Vi kommer ta 
100kr/häst och då får man ”fri tillgång”. Betalning för spån/hö kan göras kontant på plats eller via 
swish. Ankomst tors 16-20, önskar man komma tidigare/senare får man stämma av detta med 
arrangören. Gemensam kraftfodergiva morgon och kväll kommer ske. Boxen SKALL tömmas i sin 
helhet sista dagen, en straffavgift på 1000:- kommer erläggas den som inte följer detta! 
 
OBS! Boxarna reserveras till meetingdeltagare i första hand. 
 
För att få starta ska din medlemsavgift vara betald senast den 1/4 2017 
 
För att kunna ta hem meetingpriser krävs det att ett ekipage startar i samtliga grenar. För ponnyer 
arrangerar vi ett mini-RIKS där dressyr, hoppning och TRAB ingår. 
 
 
Rabatt för meetingdeltagare: 
”Stor häst” betalar 900:- för en start i varje gren 
Ponny betalar 400:- för en start i varje gren 
Ange vid anmälan att du ämnar deltaga i meetinget. 

http://www.saterbygdensrk.se/TraningochTavling/Vagbeskrivning/
http://ridtravare.com/documents/


 
 
Sista dagen för anmälan är 30/4, faktura kommer skickas ut senast den 14/5 med sista betalningsdag 
den 31/5. Ej betald anmälningsavgift hamnar sist på reservlistan. Fakturan skickas ut via mail, önskar 
du få den via brev ange detta i din anmälan.  
 
Varje gren har en egen proposition, läs noga igenom dessa innan anmälan. 
 
Anmälan ska innehålla följande: 
*Namn samt person-nummer 
*Adress 
*Telefonnummer 
*Mailadress 
*Vilket distrikt du tävlar för 
*Hästens fullständiga namn samt registrerings nr 
*Hästens ålder  
*Vilka klasser du ska starta  
*Om du önskar box, samt extra spån  
*Om du önskar köpa hö 
 
Anmälan skickas till Rtfdalarna@gmail.com senast 30/4-17, meetingdeltagare har förtur i alla klasser. 
Mottagarmail kommer skickas som ett kvitto på att din anmälan är mottagen. 
Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan eller visas upp i sekretariatet vid 
ankomst till tävlingen. 
 
För boende rekommenderar vi Säters stadshotell som ligger 650m från tävlingsplatsen. 

Pris på detta är 995kr/natt för ett dubbelrum. Ord.pris 1195kr 

Frukost kommer att serveras från 05.00 och ingår i priset. 

Rummen är preliminärbokade fram till och med 28/2 och ni får själva slutföra bokningen med att 

maila info@satersstadshotell.se och skriva Riks på ämnesraden alt. Ringa och boka. 

Glöm inte koden RIKS. Mer info hittar ni på http://satersstadshotell.se/ 

Utöver det finns även Säters camping som ligger ca 2km från tävlingsplatsen, där gäller priserna som 

finns på deras hemsida http://www.saterscamping.se/ 

För andra alternativ kolla på www.visitsodradalarna.se  

Säter är en fin liten stad, där ni finner allt på nära avstånd. Affärer, bad och boende. Ta gärna med 

cykel om ni har möjlighet då allt finns på nära avstånd. 

På tävlingsplatsen finns det en cafeteria med bl.a. frukost och lunch, fika, godis och glass till 

försäljning. 

Fotografer ansöker om ackreditering på Rtfdalarna@gmail.com  
Hobbyfotografer får endast fotografera närstående ekipage. 
 
För frågor och funderingar kontakta Isabelle Nygren på 072-3033045 

Varmt välkomna önskar 
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