Tack för din anmälan till Romfarsritten den 14 juni 2014 och vi hälsar er
varmt välkomna till oss!
Tävlingsplatsen är belägen vid Munga, ca 20 km norr om Västerås/ 22 km söder om Sala. Från
riksväg 56 mellan Västerås och Sala, svänger ni av mot HARAKER och följer vägen drygt 3 km
tills du passerar igenom gården Öster Munga. Direkt efter gården, vid en stor röd lada med en liten
vit silo, svänger ni vänster in på SJÖBOVÄGEN. Följ denna 1 km, tills ni kommer till den första
korsningen, där tar ni höger in på TÄLJSTENSVÄGEN och sedan direkt in vänster på
KALKSTENSVÄGEN. Där den slutar är ni framme. Parkera på ängen med vett och etikett
gentimot andra tävlande, ni groomar direkt ut transporten.
För samtliga klasser gäller att startanmälan görs i sekretariatet. Vaccinationsintyg uppvisas för
parkeringsvakten, efter godkänd vaccinkontroll får ni lasta ur hästen. Vid startanmälan ska uppvisas
hästpass och ifylld tävlingsbok. Ni erhåller då veterinärkort, program, karta och nummerlapp,
samtliga deltagare skall medtaga egen nummerlappsväst, några få finns att låna i sekretariatet mot
deposition. Till veterinärbesikningen ska hästpass och tävlingsbok medtagas, passet fås åter efter
identifiering, medan tävlingsboken återfås efter tävlingen. Utlämning av tävlingsbok sker tidigast
30 min efter målgång.
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. Vid ”ankomsttid” behöver du inte
visa ditt veterinärkort. 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-tid” lämnar du fram
din ankomst-lapp till funktionärerna i in-tiden, där noterar de din tid. Denna lapp får du sedan
tillbaka och ger, tillsammans med ditt veterinärkort, till skrivarna i grinden som kommer att fylla i
ditt veterinärkort med all information.
Klocka finns placerad vid utsläpp 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.
Hela tävlingsområdet är på gräs. Om det är möjligt, vilket vi hoppas, kommer ni att ha transporten i
vil-området. Groombilar parkerar sedan antingen vid er transport, eller på anvisad plats på en liten
gräsäng i närheten.

Tidsprogram:
Sekretariatet öppnar 07:00
Veterinärbesiktningen öppnar 07:30
Serveringen öppnar senast 09:00
Klass 1 – 80 km Tävling
80 km, max ridtid 8 h, maxpuls 64 bpm, 30 min vila efter 30, 60 km. Klassen rider slingorna i
följande färgordning: röd, röd, blå.
Bangenomgång 08:00
Start 09:00
Klass 2 – 50 km Tävling
50 km, max ridtid 5h, maxpuls 60 bpm, 30 min vila efter 30 km. Klassen rider slingorna i följande
färgordning: röd, blå.
Bangenomgång 09:15
Start 10:00
Klass 3 – Kavli Clear Round 50 km OBS! Starten är masstart!
Kavli Clear Round 50 km. max ridtid 6 h, kortaste ridtid 4 h. Maxpuls 60 bpm, 30 min vila efter 30
km. Klassen rider slingorna i följande färgordning: röd, blå.
Bangenomgång 09:45
Start 10:30
Klass 4 – 20 km Prova På
20 km, kortaste ridtid 1,5 h max ridtid 3,5 h. Maxpuls 60 bpm. Klassen rider blå slinga.
Bangenomgång 10:15
Start 11:00
Vatten på tävlingsplatsen och längs banan mm:
Vatten finns, det är dock sjövatten av bättre kvalitet, men lämpar sig ev inte som dricksvatten. Tag
med eget dricksvatten.
Vatten kommer att finnas utställt längs banan. På slinga röd vid Aros Handelshus/ Vagersta,
Solinge, Åbylund och Kitslinge. På slinga blå finns vatten vid Millingby, Skönborg, Kitslinge och
Åbylund.
Till Vagersta och Aros Handelshus kommer ekipagen två gånger, och här kommer det att finnas tex.
glass till salu, även en del annat. Kanske dags att svalka ryttaren med glass när de kommer hit gång
nummer två?
Hovslagare:
Morten Larsen tel 070-353 27 21. Betalning görs kontant eller med kort direkt till hovslagare.
Medtag riktade skor.
Banan:
går i huvudsak på grusvägar, med inslag av stigar och asfalterade vägar. Det har lagts ut gruskross
på en sträcka på den blå slingan, det går att smyga förbi på sidan, men vi rekommenderar sulor.
Banan är märkt med pilar och snitslar i slingans färg. Bangenomgången är obligatorisk och sker vid
sekretariatet.
Förvarningar och pliktportar:
Förvarning finns ca 3 km innan ankomst och mål, vid Åbylund.
Pliktport kan förekomma.

Hinknissar längs banan
Lämpliga groomställen är utmärkta på kartan med svart ring och texten ”Groom”. Vägbeskrivning
till dessa ställen kommer att finnas. Mellan Sösta och Vagersta ser vi helst att inga bilar kör, då
banan går i båda riktningarna här, det går hur som helst snabbare att ta Rv 56!
Prisutdelning
Prisutdelning i klass 1 och 2 sker ca 1 timme efter sista placerade ekipagets målgång i respektive
klass. Prisutdelningen sker uppsuttet och i för ryttaren vårdad klädsel. Best condition delas ut i klass
1. Plakett delas ut till godkända ekipage i samtliga klasser och godkända ekipage i Kavli CR får
även rosett.
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.
Servering
Enklare servering finns på plats, som t ex erbjuder hamburgare, dricka, kaffe och kaka mm.
GPS-koordinater
59°44'30.4"N 16°30'59.7"E
Telefonnummer på tävlingsdagen
Tävlingsledare Katarina Mungsgård 0708-375 475 kattischen@yahoo.se
Sekretariatsansvarig Irene Friederich 070-002 41 87
Säkerhetsansvarig Olof Martinsson 0707-57 45 64
Banansvarig Lotta Andersson 073-738 91 04
Domarordförande: Marianne Eriksson 070-691 64 16 ma.er@telia.com

