
Kompletterande information för anmälda till 

RIKS 2017 

Betala Anmälningsavgift 

Antagna till meetinget kommer få en faktura utskickad via mail under första delen av maj som skall vara 

betald senast 31/5. Detta innebär att pengarna skall finnas på arrangörens konto senast 31/5 annars 

kommer du bli borttagen från din plats och hamna sist i reservlistan.  

Du som inte begärt box i din anmälan och som är antagen i någon av de separata klasser du valt att rida 

kommer att få en faktura på berörda avgifter och här gäller samma sak som ovan med sista betaldatum 

osv. 

 

Meetingdeltagare 

Om någon som är antagen till meetinget, och har en box på anläggningen, stryker sig så kommer vi 

kontakta/ringa till den reserv som står i tur och fråga om den personen fortfarande är intresserad av en 

plats, om så är fallet, då kommer den här personen bli antagen samt får då en faktura hemskickad till sig 

som skall vara betald inom 10 dagar eller senast vid tävlingens början (om du blir sent antagen). Tackar 

personen nej så fortsätter vi med nästa person på listan. 

 

Dressyr 

Eftersom dressyr är en gren som tar lång tid så har vi valt att försöka effektivisera oss lite. Vi har valt att gå 

upp på 3 domare och köra 3 klasser samtidigt (med en liten förskjutning på starttider). Detta innebär att 

ridhuset inte kommer vara tillgängligt för framridning under tiden E-klassen pågår. Det innebär också att de 

som skall rida E-klass får rida fram i en hage där man kan skritta. Känner man ett behov av att trava fram, 

så finns den vanliga framridningen att tillgå med begränsning på tid och antal ekipage.  

E-klass kommer gå i ridhus 20x40 och dömas av en domare 

D/C-klass kommer gå på utebana 20x40 och dömas av en domare 

B/A-klass kommer gå på utebana 20x40 och dömas av en domare 

Inom dressyren får vi tyvärr backa på att det går att byta klass fram till 1 timme före start. Eftersom 

varje domare max får döma 40 ekipage och vi maxat antalet starter i vissa klasser så kan klassbyte 

endast göras om plats finnes och efter överenskommelse med arrangören. 

TRAB 

MSV Trab kommer att utgå. Vi fyller kvoten och mer därtill med meetingdeltagare i lätt klass. 

 

Medlemsavgift 

Har du ej avanmält dig men finns ändå inte med i någon lista? Detta kan bero på att du inte betalt in din 

medlemsavgift. Vet du med dig att du betalt innan 1 april så ta kontakt med ditt distrikt. Vi har fått listor från 

samtliga. 

Vid eventuella frågor, kontakta Isabelle Nygren  

Kom ihåg att många av era frågor angående tävlingsmoment finns att hitta i våra tävlingsreglementen. Se 

till att läsa på ordentligt innan din start. 

 


