
Preliminär startordning Träningstävling i Dressyr 6 januari 2021. Första start kl 10.00 
Alla tider är ca tider och kan komma att ändras! 
Domare:  
 

OBS! Med tanke på Covid-19 har vi beslutat om följande restriktioner denna dag:  
● Parkering bil med hästtransport parkerar på stora parkeringen vid ridbanan, endast personbil parkerar i grushagen på 

andra sidan vägen! 
● Ryttare får ha med sig max en medhjälpare/funktionär.  
● Alla hjälps åt för att minska tiden som man behöver vara i stallet, kom till stallet i rimlig tid innan din ritt samt 

lämna anläggningen i rimlig tid efter din ritt/funktionärspost. Allt detta för att vi inte ska bli för många på 
anläggningen samtidigt.  

● Läktaren kommer vara helt stängd, ev medhjälpare kan gå med in i hörnan på ridhuset när det är dens ryttares tur. 
● Ridande på privathäst håller sig på parkeringen mellan sina ritter och kom till Viarp i rimlig tid innan din ritt samt 

lämna anläggningen i rimlig tid efter din ritt. Allt detta för att vi inte ska bli för många på anläggningen samtidigt. 
● Cafeterian kommer hålla stängt, ingen självbetjäning heller. 
● Tänk på att hålla avstånd till varandra.  
● Se mer info längst ner på denna lista. 

 
 

Klass Ca tider     

_ Häst Program LB:2 2019    

_ *10.00 P Lotta Wallin Dizone H   

_        

_ Ponny FEI Lagtävlan    

_  P Wilma Bornhager Dusty C   

*        

* Ponny FEI:s program för tvåstjärnig fälttävlan CCI** (B)    

*  P Thor Christerson Golden Goal D   

4        

Bygga om banan 

4 Ponny Program LC:2 2015    

_ 10.30 P Viggo Bornhager Arafat B   

_   Emma Petrusic Sierra D   

_        

6 Ponny Program LA:1 2017    

*  P Olivia Orsmark Munsboro Jet D   

* * P Emma Håkansson Lorentzborgs Destiny D   

4        

*  Program LA:P1    

*  P Olivia Orsmark Munsboro Jet D   

*        



  Uppdaterad 2021-01-05 kl 14.50 
Hej alla Viarpare!  
Vi uppmanar alla elever och besökare på Viarps Kör- och Ridklubb att följa våra restriktioner så att vi tillsammans kan minska risken för 
en snabb spridning av Covid-19.  

● Tvätta händerna direkt när ni kommer till Viarp.  
● Stanna hemma vid minsta tecken på att du känner dig krasslig.  
● Gå till din tilldelade häst och stanna hos den i möjligaste mån.  
● Håll avstånd till varandra, vistas inte i sadelkammaren eller hjälmrummet, gå in en i taget när ni hämtar eller lämnar hästens eller 

er utrustning.  
● Ta din häst på vänster sida och när du har ridit ställer du dig på hästens högra sida om du ska lämna hästen till en ny ryttare.  
● Rid med handskar och hjälp oss med att putsa av sadel och träns efter ridningen med ljummet vatten och sadeltvål.  
● Barn har max en vuxen med sig in i stallet för att det inte ska vara för många människor i stallet samtidigt.  
● Tvätta händerna när du lämnar anläggningen på Viarp.  

 
Detta gäller från och med 28 oktober 2020 och tillsvidare. Tack för att ni respekterar och förstår våra restriktioner så att vi kan hålla öppet 
för er på Viarp! Ta hand om varandra – och hästarna!  
 
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/  
Läs mer på https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfofoljmyndigheternasuppmaningar  

        

        

4 Häst  Program LC:2 2017    

_   Ca 11.00  Sanna Olin Paris    

_   Pia Jangsell  Jackson    

_        

5 Häst Program LB:1 2019    

_ * P Emma Brorsson Cayenne    

_  P Karin Wendin  Mogway     

_   Michelle Grahl Tom    

_ * P Annica Arthursson  Riccardo IV    

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfofoljmyndigheternasuppmaningar

