Ryttarmeddelande Romfars Silverritt 2019
Meddelande från tävlingsarrangören
Tack för din anmälan till Romfars Silverritt i Sala söndagen den 30 juni 2019 och
vi hälsar er varmt välkomna till oss!
Vägbeskrivning:
Tävlingsplatsen är belägen på Ryttargården i Sala, Salaortens Ryttarförenings
anläggning strax utanför Sala på Hebysidan. Adressen är Vallby Ryttargård, 733 91 Sala.
GPS-koordinater N 59° 55' 18.23", E 16° 38' 12.86"
Från Uppsala, väg 56/72
Strax innan Sala, sväng höger vid skylt Ryttargården 1. Sväng vänster direkt efter
järnvägsövergången. Nu ser du Ryttargården på höger sida över åkrarna. Efter 900
meter sväng höger in till Ryttargården.
Från Västerås, Enköping, Avesta, väg 70/ 56
Följ skyltning mot Gävle när ni kommer till Sala. I första rondellen vid OKQ8 kör mot
Gävle, i andra rondellen kör du rakt fram (andra avfarten). Vid Ingo-macken tar du
höger, se skylt Ryttargården 1 (första avfarten efter rondellen). Passera två
järnvägsövergångar och efter ca 700 meter ligger anläggningen på vänster sida.
Ni kommer att ha ett val rörande var ni vill ha ert vilområde. Antingen har ni ert vilområde vid
transporten på parkeringen, som är antingen på grus eller gräs. Alternativet är att ha
vilområdet i gräspaddocken där start/ ankomst/ uttid och snabbgroom finns, se
anläggningsskiss. Fundera gärna på hur ni vill göra innan, så ska vi försöka tillgodose era
önskemål. Följ parkeringsfunktionärens instruktioner och tänk på att alla ska få plats! Ha
tålamod och ett gott humör, så löser vi detta tillsammans!
Vid ankomst:
För samtliga klasser gäller att startanmälan görs i sekretariatet. Vid startanmälan ska
uppvisas hästpass och ifylld tävlingsbok. Vaccinationer ska vara ifyllda både i pass och tdb
och stickkontroller kommer att förekomma. Ni erhåller veterinärkort, program, karta och
nummerlapp från sekretariatet. Samtliga deltagare skall medtaga egen nummerlappsväst.
Till veterinärbesiktningen ska hästpass och tävlingsbok medtagas, passet återfås efter
identifiering, medan tävlingsboken återfås efter tävlingen.

Tidsprogram:
Du bör vara på plats 1,5 timme innan starten i din klass.
Sekretariatet öppnar 07:00
Veterinärbesiktningen öppnar 07:30
Klass 1 – 80 km - Start 9:00. Max ridtid 8 h, maxpuls 64 bpm, 30 min vila efter 30
km och 60 km. Klassen rider slingorna i följande färgordning: blå, blå, röd.
Bangenomgång 08:15.
Klass 2 – Tävling 50 km - Start 10:00. Max ridtid 5 h, maxpuls 60 bpm, 30 min vila efter 30
km. Klassen rider slingorna i följande ordning: blå, röd.
Bangenomgång 9:15
Klass 3 - Clear Round 40 km – Starter i grupper med fem min mellanrum från kl 10:30.
Max ridtid 5 h, min ridtid 3 h. Maxpuls 60 bpm, 30 min vila efter 20 km. Klassen rider
slingorna i följande färgordning: röd, röd.
Bangenomgång 09:45
Bangenomgången är obligatorisk och sker vid sekretariatet.
Allmänna instruktioner inför tävlingen:
Under tävlingen kommer chipsystemet att användas för tidsregistrering, chippet fås efter
godkänd förbesiktning och ska fästas i hästens huvudlag, det ska även bäras under hela
tävlingsdagen.
Samtliga pulskontroller äger rum inom 20 minuter från ankomsttiden eller målgången.
Ryttaren är själv ansvarig för att tiden hålls. Under tävlingen är en ompulsning tillåten vid
varje kontroll. Ingen ompulsning är tillåten vid målgång. Hästen pulsas i första hand av
veterinärerna, i andra hand av puls-funktionärer.
Vid ankomsttid kommer du att få en lapp med din ankomsttid. Inom 20 min från din
ankomsttid ska du ha begärt pulsning (max 60 eller 64 slag per minut beroende av vilken
klass du rider). Då du kommer fram till in-tiden lämnar du ditt veterinärkort till en av
veterinärskrivarna samt att du får en utskrift med dina tider på. Efter godkänd besiktning får
du tillbaka veterinärkortet.
Klocka/ display finns placerad vid ut-tid och utifrån den ser du när det är dags att rida iväg.
Funktionärerna vid ut-tiden stämmer av med dig så att du kommer iväg på utsatt tid.
Vid målgång så får du även här en lapp av funktionärerna med din målgångstid noterad.
Denna lapp tar du med dig till intiden/slutbesikningen. Veterinärkortet ges INTE till
funktionärerna vid målgången.
Veterinärgrinden hålls i gruspaddock, med snabbgroom i anslutning i gräspaddocken direkt
norr om veterinärgrinden (se anläggningsskiss). Groombilar parkerar antingen vid transport
eller på anvisad plats på grusplanen.

Servering: Försäljning av grillade hamburgare & korv, dryck, fika, kaffe och godbit kommer
finnas. Swishbetalning är att föredra!
Vatten på tävlingsplatsen och längs banan mm: På tävlingsplatsen finns det vatten i kran
vid parkering och vid snabbgroom. Inget vatten kommer att finnas utställt längs banan av
arrangören, däremot av privatperson vid gården Hov
Hovslagare: Katarina Mungsgård tel 0708-375475 har tappskokompetens. Medtag riktade
skor. Betalning sker kontant/swish.
Funktionärer: Våra härliga funktionärer som gör dagen möjlig bär antingen vår ljusgröna
t-shirt med klubblogga på ryggen eller gul väst märkt med funktionär. Veterinärer har blå
väst och tävlingsledare, banansvarig och säkerhetsansvarig har röd väst.
Officiella funktionärer:
Domare:
Tove Johansson - ordförande för domarkollegiet
Lasse Thunander
Caroline Franzén
Veterinärer:
Eva Olsson
John-Filip Lundin
Sabrina Skov Hansen (Jordbruksverket)
Banan: Första delen av slingorna är hårda grusvägar och andra halvan mjukare, för
travträning preparerade vägar och banvall. Vissa kortare sträckor har inslag av grövre grus,
men överlag går det att ”kryssa runt” dessa bitar. En del stigar i skog. Banbeskrivning med
bilder från banan finns på hemsidan.
Banan är märkt med vita skyltar ca 40 cm höga och snitslar i slingans färg. Där banan delar
sig finns snitsel i slingans färg på skylten du ska följa, åtföljt av bekräftelsesnitsel i slingans
färg. Ibland är det svårt att sätta snitseln högt på slingan, det är en del åkerlandskap som
banan går över och då kan snitseln sitta i en grästuva. Snitslarna sitter alltid i klädnypa.
Några kortare skrittsträckor förekommer.
Blå slinga: ca 30 km
Röd slinga: ca 20 km
Förvarningar och pliktportar: Förvarning finns vid vägövergången vid Salas utkant (vägen
mot Saladamm). Härifrån är det ca 2 km in till tävlingsplatsen. Pliktport förekommer längs
banan. Ryttare följer gängse trafikregler. Varningsskylt finns vid vägkorsningar och ni korsar
stora vägen på ert eget ansvar.

Groombilar längs banan: Groomställen är utmärkta på kartan med ring och med ett G. På
groomstället är skylt uppsatt i samma modell som banan är märkt med; vit skylt med MDRFs
logga och en hink på. Vägbeskrivning till groomställen ligger i pdf-format på hemsidan, där
finns även en interaktiv googlekarta. Vi ber er respektera groomställena.
Prisutdelning: Prisutdelning i klass 1 och 2 sker ca 1 timme efter sista placerade ekipagets
målgång i respektive klass. Best Condition delas ut i klass 1. Prisutdelningen sker uppsuttet
och i för ryttaren vårdad klädsel.
Plakett delas ut till godkända ekipage i samtliga klasser och godkända ekipage i CR får även
rosett.
Gula boken: utlämning av tävlingsbok sker tidigast 30 min efter målgång.
Resultatlistor: resultatlistor publiceras på MDRFs hemsida senast dagen efter tävlingen.
www.malardalensdistansryttare.se
Veterinärkort: kopia av veterinärkortet kan erhållas per post efter ritten. Lämna ett
adresserat och frankerat kuvert i sekretariatet.
Telefonnummer på tävlingsdagen Tävlingsledare Katarina Mungsgård 070-837 54 75
kattischen@yahoo.se
Domarordförande: Tove Johansson 070-332 83 911 JonssonJohansson@hotmail.com
Sekretariatsansvarig: Sabina Svedare 073-903 93 63 sabina.svedare@outlook.com
Säkerhetsansvarig Anne-Lie Jakobsson 070-699 84 67 jakobsson.annelie@gmail.com
Banansvarig Katarina Mungsgård se ovan
Sjukvårdsansvarig Agnetha Engström 073-810 92 27

Vi önskar er en trevlig dag!
Mälardalens Distansryttare

