
                      Ryttarmeddelande 
        Meeting 9 – 11 november 

Skultorp Pony Cup 
 
 
 
 

Ankomst 
Anmäl dig i sekretariatet vid ankomst första tävlingsdagen för att få din deltagarrosett samt 
avstämning av ekonomin. 
OBS! Alla reserver betalar på plats i sekretariatet! 
 
Uppstallning  
Stallkontoret öppnar kl. 15.00 fredag 9/11 och kl. 09.00-14.00 lördag 10/11.  
Boxarna skall tömmas på allt innan hemfärd. Ej urmockad box debiteras 500 kr. 
Ansvarig Nora Wahlborg +46 70-529 58 98 
Tag gärna med egna mockningsredskap då det finns begränsat antal på tävlingsplatsen. 
 
Anläggningsskiss 
https://docs.wixstatic.com/ugd/04aade_1fc1572bafc345038248715a059ab60e.pdf 
 
Säkerhet 
För allas trevnad och säkerhet ber vi er att små barn och barnvagnar vistas i de hästfria områdena. 
  
Vägbeskrivning 
Grevagården ligger c:a 1 mil söder om Skövde. Avfart Grevagårdsmotet utmed väg 46/26. 
GPS-koordinater: Lat:N 58 18'40.21" Long:E 013 49'14.30 System:WGS 84 RT90 
Grevagårdens RF påtar sig inget ansvar för olycksfall eller skadegörelse som kan drabba ryttare, 
häst eller hästskötare. Ej heller för skada eller förlust av egendom. 
 
Caféterian 
Ett välsorterat café med lunch och fika har öppet under tävlingsdagarna. Dagens lunch serveras 
mellan kl. 11.00-14.00. 
 
Vaccinationskontroll  
OBS! En lista med de hästar vars vaccinationsintyg ska lämnas in för granskning kommer att finnas 
på Equipe. Alla efteranmälda visar pass.  
Vi ber er titta över så att er hästs alla vaccinationer ligger inlagda i TDB!  
TR, kap 7, moment 170  
5. Start utan giltig vaccination 
5.1. Start utan uppvisande vid kontroll av giltigt vaccinationsintyg medför avstängning från klassen. 
5.2 Skulle felaktiga uppgifter finnas vid kontroll av vaccinationer i TDB medför detta avstängning 
samt straffavgift på 1500 kr. 
 
Hästbesiktning  
Besiktning sker bakom stall 1 
Klass 9 och 14, tid och kostnad meddelas via equipe, betalning sker på plats med swish eller jämna 
kontanter. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/04aade_1fc1572bafc345038248715a059ab60e.pdf


 
 
Fredag 17/11 
Klasserna för dagen är 50-90 cm clear round. Se utförlig information nedan. 
Kontrollera att din start är registrerad i rätt klass. 

● Sekretariatet öppnar kl. 16.00 
● Efteranmälningar sker i TDB i mån av plats. 
● Första start kl. 17.00 
● Framridning ute ovalbana samt lilla ridbanan 

Framridning i ridhus 25x25, fibersand 
Framhoppning i ridhus 22x60, fibersand  
Tävlingsbana i ridhus 30x70, fibersand 

● Clear round-rosett till felfritt ekipaget.  
 
 
Lördag och söndag 18-19/11 

● Sekretariatet öppnar kl. 07.00 
● Första start kl. 08.00 
● Efteranmälningar sker i TDB i mån av plats. 
● Klassbyte sker i sekretariatet dagen innan för dagens första klass samt 1 timme innan start 

för övriga klasser. 
● Framridning i ridhus 25x25, fibersand 

Framhoppning i ridhus 22x60, fibersand  
Tävlingsbana i ridhus 30x70, fibersand 

● Prisutdelning sker efter varje kategori. De 6 främst placerade till häst. Resterande till fots på 
läktaren. 
Prisutdelning CUP sker efter respektive klass på söndagen. För att få sitt pris måste man 
finnas på plats. 
Avd B hämtar clear round-rosett i sekretariatet efter felfri ritt. 

 
 
Cupregler 
Alla som deltar i cupen får poäng enligt platssiffermetoden:  
1 poäng till segraren, 2 poäng till andraplacering, 3 poäng till tredjeplacering osv. Lägst poäng 
vinner cupen. 
 
 
Fotograf 
Mi Ritzén finns på plats under hela helgen. Godkännande av bildpublicering sker i sekretariatet vid 
ankomst. 
Equi-sport kommer att sända under lördagen och söndagen 
 

 
 
Instagramtävling  
#skultorpponycup - meetingets populäraste bild med flest likes vinner! 
 

Följ oss gärna på Instagram! 

 
 



Hovslagare 
Under tävlingen kommer hovslagare Johanna Öberg att finnas tillgänglig. mobil: 073-6454780 
 
Nyckelpersoner: 
Överdomare: Margareta Wetterberg  
Domare: Frida Hansson/Annki Modig 
Banbyggare: Lotta Wahlborg 
Tävlingsledare: Matilda Hoffstedt  
Kontaktperson: Matilda Hoffstedt  
Resultatansvarig/sekretariat: Josefine Bengtsson  
Inverkansdomare:  
 
Varmt välkomna!! 
 

                          

                         

                      
 

    
 

                                
 

                  
 

                       
 


