
Meddelande till ryttare Färingsö Ridsällskap 13 september 2020 

 

 
 

 

Varmt välkommen till Färingsö Ridsällskaps Pay and Jump på Sjövillans Gård, 

Färingsö. 

 

Det är mycket viktigt att du noga läser igenom och följer vår smittskyddsplan. 

Du hittar den i anslutning till ryttarmeddelandet som ett eget dokument. 

 

Adressen till Sjövillans Gård är Kumla Byväg 14. GPS-koordinater enligt Google Maps 

är 59.349046, 17.771147. 

 

Parkering sker i en gräshage och det är skyltat till parkeringen. Skottkärra och grep 

finns där, så du ombeds mocka efter dig. 

 

OBSERVERA att den sista vägbiten till Sjövillans Gård är starkt 

hastighetsbegränsad. Var vänlig håll hastighet och var mycket uppmärksam på 

möte, då det inte finns många möjligheter till möte. 

 

Giltigt vaccinationsintyg ska, på anmodan, uppvisas på parkeringen innan urlastning.  

 

Avanmälan ska göras på email, fris@faringsoridsallskap.se. Avanmälan på söndagen 

måste göras på telefon 073-506 94 33. Förfrågningar tas emot, via email eller på telefon 

076-801 24 44 (ej mobilsvar). Ingen startanmälan behöver göras. 

 

Startlistor hittar du på hemsidan www.faringsoridsallskap.se.  
 

Första start kl 10.00  

 

Framridning/framhoppning endast på ett kryss i ridhus, max 6 ekipage i ridhuset 

samtidigt. Ekipaget får sedan hoppa fram på de två första hindren på banan. 

 

Banhoppningen hålls utomhus på sandbana 30 x 70m. Det kommer att vara samma 

bana i alla klasser, endast höjderna ändras beroende på klass. 

 

Gräsytor får ej beträdas med häst. 

 

Ingen servering kommer att finnas. 

 

Säkerheten på tävlingsplatsen:Hundar ska hållas kopplade. Var snäll och håll rent 

runt din bil på parkeringen och lägg gödsel i därför avsedd skottkärra. 

 

Viktigt! För att hålla nere antalet personer, som vistas på anläggningen samtidigt får 

varje ekipage endast ha med sig en medhjälpare, utom juniorer som får ha två 

medhjälpare. När ekipaget har ridit klart ska anläggningen lämnas. 

 

Vägbeskrivning: Vid Skå kyrka sväng mot Skå Edeby och Kumla. Kör ca 2 km tills du 

kommer till en 90 graders vänsterkurva. Där svänger du höger och håller sedan höger på 

Kumla byväg fram till parkeringen vid Sjövillans Gård. 

 

Varmt välkomna till FRIS 

Vill du veta mer om Färingsö Ridsällskap besök vår hemsida www.faringsoridsallskap.se 

 

http://www.faringsoridsallskap.se/

