
 

Tack för era anmälningar och varmt välkomna till lokala och 

regionala hopptävlingar på Karlstads ridklubb 24-27 juli 2013. 

Tävlingsledare: Paula Åhs, 070-3241332 

Frågor om anmälningar, startlistor och betalningar: Eva Mossberg, 076-6504754  

 

Banbyggare: Peo Håård   

Ponnyklasser: Domare Cerrie Hedin, överdomare Maria Dahl 

Ridhästklasser: Domare Maria Dahl, överdomare Cerrie Hedin 

 

Preliminärt tidsprogram: Eventuella uppdateringar av tiderna för veterinärbesiktning och de 

beräknade starttiderna för ridhästklasserna publiceras i Equipe Online. Kat B startar först i alla 

ponnyklasser.  

Torsdag 24 juli 
17:00       
 

 
Klass 1 
Klass 2 

 
P Lätt D+ Två faser 382.4.6 
H 95 cm Två faser 382.4.6 

 
 

Fredag 25 juli 
09:00       
 
prel 12:30   
 

 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 
Klass 6 
Klass 7 

 
P Lätt C Två faser 382.4.3 
P Lätt B Två faser 382.4.6   
H 100 cm Två faser 382.4.3 
H 110 cm Två faser 382.4.3 
H 115 cm Två faser 382.4.6 

 
 
 

Lördag 26 juli 
09:00       
  
prel 12:30   
 

 
Klass 8 
Klass 9 
Klass 10 
Klass 11 
Klass 12 

 
P Lätt B Två faser 382.4.6 
P Lätt A A:0 
H 100 cm Två faser 382.4.3 
H 110 cm Två faser 382.4.6 
H 120 cm A:0 

 
Veterinärbesiktning lördag 
09:30‒11:00 och 15:00‒16:30  
 
 
 

Söndag 27 juli 
09:00       
 
prel 12:00   
 

 
Klass 13 
Klass 14 
Klass 15 
Klass 16 

 
P Lätt A Två faser 382.4.3 
P Msv B WR 383B.3 
H 110 cm Två faser 382.4.3 
H 120 cm WR 383B.3 

 
Veterinärbesiktning söndag 
08:30‒12:00 
 
 

 

För att skapa fler kvalchanser är klass 4 Lätt B ändrad från Lokal till Regional nivå. 

Efteranmälningsavgifter för klass 4 betalas tillbaka i TDB direkt efter tävlingen.  

 

Ryttarmeddelande 
Solstahoppet 

  



Vi ber alla deltagare att vara extra uppmärksamma när det gäller avspärrningar, skyltar och 

funktionärsanvisningar för ponny respektive ridhäst så att dessa hålls åtskilda på framridning och 

framhoppning. 

Tävlingsbana och framridning: Tävlingarna går utomhus på sand/grus. Framridning i ridhus och 

utomhus, se anläggningsskissen.  

Startlistor: Finns efter likviddagen på http://online.equipe.com eller via länk på http://www.krk.se. 

Vaccinationsintyg: Uppvisas i sekretariatet före start. 

Kval till Prins Carl Philips Pris: Alla kategori C- och D-ekipage som tävlar i klass 14 (Msv B) deltar i 

kvalet.  

Sekretariat: Torsdag 24 juli är sekretariatet öppet från 15:00, och övriga dagar från 07:30. 

Sekretariatet stänger ca 30 minuter efter sista ekipage. Telefon under tävlingsdagarna: 054-835447. 

Efteranmälan och strykningar kan göras i TDB till och med 21 juli, därefter tas efteranmälan emot i 

mån av plats via mail till tavling@krk.se eller via SMS till 076-6504754. Vi är tacksamma för besked 

om strykningar på samma sätt till och med 25 juli klockan 15:00, under tävlingen meddelas 

efteranmälningar och sena strykningar direkt till sekretariatet. Anmält ekipage betraktas som 

startanmält. Ryttare som inte avanmält till klass och inte kommer till start skall erlägga en straffavgift 

på 150:-/klass. Kontrollera gärna med sekretariatet att allt är uppgjort ekonomiskt innan ni lämnar 

tävlingen, vid all fakturering tillkommer 50:- i faktureringsavgift. Vi har tyvärr inte möjlighet att 

hantera kortbetalningar i sekretariatet eller i cafeterian. 

Veterinärbesiktning: Gäller klass 9, 12, 13, 14 och 16. Veterinär Susan Edlund finns på plats lördag 

klockan 09:30 ‒11:00 och 15:00 ‒16:30 samt söndag klockan 08:30‒12:00. Eventuella uppdateringar 

av veterinärtiderna publiceras tillsammans med startlistorna i Equipe Online. Avgiften 120:- betalas 

kontant i sekretariatet. 

Uppstallning: Boxarna finns tillgängliga från torsdag 24 juli klockan 15:00, medtag egen krubba och 

vattenhink och gärna även vattenkanna. All uppstallning och förvaring av utrustning i stallarna sker 

på egen risk. KRKs ungdomssektion erbjuder utfodringsservice, 50:- per tillfälle eller paketpris 200:- 

för fem tillfällen fredag morgon till söndag morgon.  Boxen ska vara tömd enligt anslagna anvisningar 

vid avfärd, ej tömd uppstallningsplats faktureras 350:-.  

Elplatser : Elplatser bokade i TDB under ordinarie anmälningstid är iordningställda, bevis på betald 

elplats fås från parkeringsvakterna och ska placeras väl synligt i bilen. Ta med egen anslutningskabel. 

Ett litet omklädningsrum med dusch finns på anläggningen.  För efteranmäld bokning av uppstallning 

eller elplats, kontakta oss på tavling@krk.se eller SMS till 076-6504754 för besked om tillgång. 

Servering: Vår cafeteria serverar dagens lunch, enklare rätter, smörgåsar, fika och godis, och om 

vädret tillåter slår vi upp grilltältet! 

Prisutdelning: De sex främst placerade pristagarna i Avd A deltar i prisutdelning till häst. 

Hederspriser hämtas i sekretariatet efter prisutdelningen. 

 

http://online.equipe.com/
http://www.krk.se/
mailto:tavling@krk.se
mailto:tavling@krk.se


Vägbeskrivning: Latitud: N 59,4072, Longitud: O 13,6100 

Från Oslo/Göteborg/Karlstad: Kör E18 genom hela Karlstad.  Efter Universitetsmotet kör cirka 2 km 

och sväng av mot Alster/Alsters Herrgård. Sväng höger och därefter höger igen vid skylt "Ridskola". 

Kör över bron, sväng vänster vid skylt "Ridskola" och kör 600 m fram till anläggningen. 

Från Stockholm/Kristinehamn: Efter Skattkärrsmotet kör cirka 2 km och sväng av mot Alster/Alsters 

Herrgård. Sväng höger, och därefter vänster vid skylt "Ridskola" och kör 600 m fram till anläggningen. 

 

Veterinär- och läkarintyg: Om det är så oturligt att ni blir tvungna att göra strykningar på grund av 

skada eller sjukdom, meddela oss gärna vid avanmälan om veterinär- eller läkarintyg kommer så att 

vi kan förbereda återbetalning av anmälningsavgifter. Intyget ska vara oss tillhanda senast 4 augusti, 

det kan lämnas i sekretariatet under tävlingen, mailas till tavling@krk.se, eller postas till KRK, 

Bråtebäcken 210, 656 39 Karlstad. Märk kuvertet med Solstahoppet.  

mailto:tavling@krk.se

