Ryttarmeddelande Övedsritten 2018
Anklams Distansryttarsällskap i samarbete med Öveds Jakt- och fältrittklubb hälsar dig
välkommen till Övedskloster och Övedsritten den 24 mars 2018.
Vägbeskrivning: koordinater 55.680612, 13.631146
Från Malmö
Kör väg 11 mot Sjöbo. Efter Veberöd, ta avfarten till vänster mot Övedskloster. Efter ca 5 km
ligger tävlingsplatsen på vänster sida.
Från Lund
Kör väg 102 mot Dalby. I rondellen kör väg 11 mot Sjöbo. Efter Veberöd tag avfarten till
vänster mot Övedskloster. Efter ca 5km ligger tävlingsplatsen på vänster sida.
Från Ystad
Kör väg 13 mot Sjöbo. Följ väg 13 förbi Sjöbo. Sväng av till vänster till väg 104. Efter ca 5km
sväng vänster till Södra Övedsvägen. Tävlingsplatsen ligger på höger sida efter ca 500m.
Från Trelleborg
Kör 108 mot Staffanstorp. I Staffanstorp, sväng vänster till väg 11 mot Sjöbo. Efter Veberöd
tag avfart möt Övedskloster. Efter ca 5km ligger tävlingsplatsen på vänster sida.
Från Kristianstad
Kör E22, tag avfart 29 vid trafikplats Norrhere och kör väg 13 mot Sjöbo. Sväng av mot
djupadalsvägen, skyltat Bjärsjölagård 1. Följ skyltar mot Övedskloster. Sväng vänster mot
Björka. Tävlingsplatsen ligger på höger sida efter ca 500m.
Tidsprogram
06:00 Sekretariatet öppnar
06:30 Veterinärbesiktningen öppnar, förbesiktning för T80 startar
07:15 Bangenomgång för klass 1 T80
07:30 Förbesiktning T50 startar
08:00 Start klass 1 T80
08:20 Bangenomgång för klass 2 T50
08:30 Förbesiktning CR40 startar
09:00 Start klass 2 T50
09:20 Bangenomgång för klass 3 CR40
09:30 Förbesiktning PP20 startar
10:00 Start klass 3 CR40
10:20 Bangenomgång för klass 4 PP20
11:00 Start klass 4 PP20
För samtliga klasser gäller: Startanmälan görs i sekretariatet. Kartor, nummerlappar och
veterinärkort lämnas ut. Ryttaren ska själv medtaga nummerlappsväst. Hästpass och ifylld
tävlingsbok visas upp i sekretariatet och medtas till veterinärbesiktningen tillsammans med
veterinärkortet. Kom ihåg att i förväg fylla i alla vaccinationer i TDB, stickkontroll kommer att
genomföras. Hästen ska finnas på tävlingsplatsen senat 30 minuter innan respektive klass
förbesiktning startar. Masstart i samtliga klasser.
Prisutdelning sker en timme efter sista placerad kommit i mål. Resultat publiceras på Equipe

och TDB. För clear round-klasserna kan rosett och diplom hämtas i sekretariatet ca 1 timme
efter målgång.
OBS! Groomning är endast är tillåten på markerade groomplatser.
Lagklass: Vilka ekipage som ska ingå i laget och lagnamn ska anmälas i sekretariatet
senast en timme före start av klass 2. Anmälningsavgift för laget ska betalas samtidigt
antingen kontant eller med Swish till: 123 030 29 50.
Veterinärbesiktning: Tillåten maxpuls för T80 64 slag/minut, i övriga klasser 60 slag/minut.
Samtliga pulskontroller genomförs inom 20 minuter från ankomsttiden eller målgång.
Ryttaren ansvarar själv för att tiden hålls. Under tävlingen är en ompulsning vid varje kontroll
tillåten inom 20 minuter från ankomsttiden, ingen ompulsning är tillåten vid målgång.
En enklare servering kommer att finnas på området. Betalning kontant eller med Swish.
Hovslagare finns på plats, ta med riktade skor och kontanter för betalning.
Medtag dricksvatten till ryttare/medhjälpare, arrangören tillhandahåller vatten åt hästen.
Viktiga telefonnummer under tävlingsdagen:
Tävlingsledare: Ulrika Lönnqvist 0709-20 56 30
Sekretariat: Christina (Kikki) Mårtensson Grgic 0701-45 90 19
Banansvarig: Per Bergström 0708-74 41 25
Säkerhetsansvarig: Sofie Niemi 0722-10 82 74
Varmt välkomna!

