
 

 

 

 

 

MEDDELANDE TILL RYTTARE 

 
Tack för din anmälan och välkommen till Karlstads Ridklubbs  

lokala hopptävlingar för häst lördagen den 9 april 2011. 

 

1. Preliminärt tidsprogram 

 

Lördag 9 april 2011 

    

Kl: 09:00    Startande avd. A / B 
 

Klass 4  90 cm bed A   40 

 

Klass 3  100cm i två faser, bed A:0+A:0 / A 42 / 11 

 

Klass 2  105cm i två faser, bed A:0+A:0 / A  36 / 10 

 

Klass 1  110cm bed A:1:a  29 / 9 
 

 

2. Sekretariatet öppnar 07:45 och stänger ca 45 min efter sista start under 

tävlingsdagen. Alla handlingar ska kunna uppvisas i sekretariatet på begäran. Telefon 

under dagen 054 - 835447. Ändringar till dagens första klass görs med fördel kvällen 

innan, övriga klasser senast 45 min före första start. 

 

3. Tävlingarna hålls inne i ridhus 24x76m och framhoppning ute på sandbanor. 

Framridning är endast tillåten på ridbanor och ridslinga, ridning på stallplanen får 

bara ske i skritt syfte att förflytta sig mellan olika ridbanor och parkeringsområdet.  

 

Endast en funktionär per ekipage tillåts att följa med in på framridningsbanorna. 

 

4. Av säkerhetsskäl är det ej tillåtet att som åskådare följa med ekipaget in på 

tävlingsbanan. Samtliga åskådare och hästskötare hänvisas till läktaren. 

 

5. Telefonupplysningar lämnas av Lina Sandberg, 073-759 52 06, 9:00-21:00. 

Ändringar och ej akuta ärenden mottages i första hand via mail till tavling@krk.se.  

 

6. Avanmälan sker till ovanstående innan tävlingen och till sekretariatet under 

tävlingsdagen, senast 45 min före klassens start. Tänk på att ej avanmält ekipage 

räknas som startanmält! 

 

mailto:tavling@krk.se


7. Startlistor läggs ut på Krks hemsida i anslutning till ryttarmeddelandet och 

uppdateras löpande fram till dagen innan tävlingen. 

 

8. Banbyggare: Per-Olof Håård  

 Domare. Anna-Maria Nilsson 

 Överdomare: Magnus Nyman 

 Tävlingsledare: Marie-Lovise Kulläng Nordgren  

 

9. Servering med dagens lunch och fika finns under hela tävlingsdagen.  

 

10. Vägbeskrivning: Från E:18 Oslo: Kör på motorvägen genom Karlstad, passera 

universitetsmotet och tag sedan nästa avfart mot Alster och Alsters Herrgård, därefter 

skyltat Ridskola. Från E:18 Stockholm: Kör på motorvägen mot Karlstad, passera 

Skattkärr och tag sedan nästa avfart mot Alster och Alsters Herrgård, därefter skyltat 

Ridskola.  

 

 

Välkommen! 


