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RYTTARMEDELANDE 

LUNDAHOPPET 2012 
LOKAL/REGIONAL/NATIONELL HOPPTÄVLING FÖR HÄST 

21/6-24/6 

 
 

Veterinär (fredag-söndag) 

Hästbesiktning skall ske i god tid före hästens första start. Hästbesiktningen sker på 

grusplanen vid lastbilsparkeringen. Veterinäravgift om 80 kr betalas i sekretariatet.  

Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas i sekretariatet vid uppmaning.  

 

Sekretariat 

Sekretariatet är beläget rakt under domartornet på stora ridhusets långsida ut mot stora 

hoppbanan. Tänk på att det är en bit att gå från parkeringen så att du är ute i god tid! 

Tfn: 046-13 64 77 under tävlingstid (fram till 20/6 hänvisas frågor tavling@lundscivila.se ) 

Betala gärna med kort. Dock finns inte möjlighet till kontantuttag. Uttagsautomater finns vid 

Universitetssjukhuset, Getingevägen 4 och på Ideonområdet. 

 

Öppettider: 

Torsdag 13:00 – 30 min efter sista start 

Fredag 07:00 – 30 min efter sista start 

Lördag 09:00 – 30 min efter sista start 

Söndag 09:00 – 30 min efter sista start 

 

Avanmälan: 

Fram till tävlingens början görs avanmälan via e-mail till tavling@lundscivila.se. Under 

tävlingen kan avanmälan göras på telefon 046-13 64 77, direkt i sekreteriatet eller via e-mail 

till tavling@lundscivila.se.  Avanmälan via SMS godtas ej.  

OBS! Ej avanmält ekipage debiteras i efterhand. 
 

Preliminära startlistor och fortlöpande resultat på: 

http://online.equipe.com/sv/competitions/452  

Under tävling kommer inga preliminära listor delas ut utan de finns anslagna vid sekretariatet. 

Definitiva startlistor kommer att finnas 20 min före resp. klass början. För att detta ska 

fungera krävs att de ryttare som önskar göra ändringar gör detta i god tid och senast 30 

min före resp. klass. 
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Framridning 

Framridning sker ute på grus och i ridhus, framhoppning ute på grus samt under lördag och 

söndag även i ridhus. Var god följ skyltning för ridväg till framridningen från parkering. Vi 

strävar efter att ha en hög säkerhet och vill därför inte att hästar och människor använder 

samma väg. 

 

Uppstallning 

Daguppstallning finns i ett begränsat antal boxar och spiltor. Kostnad 150 kr/dag för box 

och 100 kr/dag för spilta. Vid önskemål om daguppstallning kontakta sekretariatet. All 

uppstallning sker på egen risk. Tävlande uppmanas att besiktiga box/spilta innan den används.  

 

Funktionärer 

Tävlingsledare Andreas Perklev  Tel: 0763-15 42 47 

Biträdande Tävlingsledare Markku Söderberg Tel: 0705-50 13 04 

Veterinär  Anna Riis Hinhede Tel: 0709-82 10 06  
      . 
Servering 

Serveringstält finns på tävlingsplatsen med grillrätter och dagens lunch.  

 

Prisutdelning 

Till prisutdelning kallas de sex främsta ekipagen i varje klass. I avd. B erhåller felfritt ekipage 

rosett i sekretariatet. 

 

Tidsprogrammet 

Vänligen notera att tiderna som anges i tidsprogrammet är preliminära. Starttid för klasserna 

fastslås dagen före klassen och är då tid för tidigaste start av klassen.  

 

Övrigt 

Alla ryttare, hästägare och övriga medföljande uppmanas vänligen att uppdatera sig på Code 

of Conduct enligt TR. Hela anläggningen är rökfri och vi vädjar till alla att respektera detta 

och visa hänsyn till våra unga funktionärer. 

 

Lagtävlan 

Lagtävlan på lördagen är inställd på grund av bristande intresse 

 

GPS koordinater 

 Lat: N 62º 12.000'  

 Long: E 017º 00.000'  
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Vägbeskrivning 
 

Karta finns på: www.lundscivila.se 

Lunds civila ryttarförening (LCR) är belägen i nordöstra delen av Lund, mellan Norra ringen 

och Getingevägen. Enklast når man LCR via Norra ringen. 

E6 norrifrån 
Ta första avfarten mot Lund (trafikplats 21), in på riksväg 16 (Fjelievägen). Passera Fjelie, 

fortsätt in mot Lund. Vid köpcentret Nova Lund, ta vänster i rondellen in på Norra ringen 

(skyltar mot E22 Kalmar). Fortsätt längs Norra ringen ett par km till den första rondellen. Ta 

höger mot IDEON, ca 50 m in i nästa rondell, ta höger igen in på Getingevägen (skyltar mot 

lasarett och centrum). Kör ca 300 m, ridhuset skymtar nu på höger sida, och ta första avfarten 

till höger (vid Rolles gatukök). Efter avfarten, ta höger och följ vägen som leder upp till LCR. 

OBS! Kör försiktigt, cyklister, hästar och gångtrafikanter på vägen. 

E6 söderifrån 
Ta första avfarten mot Lund (Lomma trafikplats, nr 20), riksväg 103, ett par km mot Lund. I 

rondellen, ta vänster och följ 108:an norrut (Västra ringen). Efter ca 2 km, ta av höger mot 

Lunds norra. I rondellen vid köpcentret Nova Lund, fortsätt rakt fram in på Norra ringen 

(skyltar mot E22 Kalmar). Fortsätt längs Norra ringen ett par km till den första rondellen. Ta 

höger mot IDEON, ca 50 m in i nästa rondell, ta höger igen in på Getingevägen (skyltar mot 

lasarett och centrum). Kör ca 300 m, ridhuset skymtar nu på höger sida, och ta första avfarten 

till höger (vid Rolles gatukök). Efter avfarten, ta höger och följ vägen som leder upp till LCR 

OBS! Kör försiktigt, cyklister, hästar och gångtrafikanter på vägen. 

E22 norrifrån 
Ta av mot Lund vid Norra infarten. Ta höger i rondellen in på Norra ringen. Fortsätt ca 500 m 

till första rondellen. Ta vänster mot IDEON, ca 50 m in i nästa rondell, ta höger igen in på 

Getingevägen (skyltar mot lasarett och centrum). Kör ca 300 m, ridhuset skymtar nu på höger 

sida, och ta första avfarten till höger (vid Rolles gatukök). Efter avfarten, ta höger och följ 

vägen som leder upp till LCR. OBS! Kör försiktigt, cyklister, hästar och gångtrafikanter på 

vägen. 

E22 söderifrån 
Passera södra infarten och avfarten mot Centrum och Dalby, fortsätt norrut. Ta av mot Lund 

vid Norra infarten. Ta vänster i rondellen in på Norra ringen. Fortsätt ca 500 m till första 

rondellen. Ta vänster mot IDEON, ca 50 m in i nästa rondell, ta höger igen in på 

Getingevägen (skyltar mot Lasarett och centrum). Kör ca 300 m, ridhuset skymtar nu på 

höger sida, och ta första avfarten till höger (vid Rolles gatukök). Efter avfarten, ta höger och 

följ vägen som leder upp till LCR. OBS! Kör försiktigt, cyklister, hästar och gångtrafikanter 

på vägen. 

 

 

 

 

http://www.lundscivila.se/


 

 

 

 

 

LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING 
Tävlingssektionen 

 

 

Lunds Civila Ryttarförening  Getingevägen  222 41 Lund  Telefon 046 13 64 77 

Postgiro 88 31 20-8  info@lundscivila.se  www.lundscivila.se 

 

Preliminärt Tidsprogram 
 

Lokal tävling torsdagen 21 juni 

 

Kl 14.00 Klass 10B 1,00 hoppning bed.A    

  

Kl 17.15  Klass 9B 1,00 hoppning bed. A 

  

 

Regional tävling fredagen 22 juni 

 

Kl 8.00 Klass 8   1.20 hoppning bed. Två faser A:0+A:0/A   

 KRAFFT 

 

Kl 11.00 Klass 7   1,30 hoppning bed. A:0/A       

 AGRIA 

 

 

Nationell tävling lördagen den 23 juni 

 

Kl 10.00 Klass 6 1,25 hoppning bed. A:0/A 

 Rydsgårds Hästransportcenter 

 

Kl 12.00 Klass 4 1,35 hoppning bed. A1:a    

 Bertil Frost Trophy 

 

Kl 14.00 Klass 2 1,45 hoppning bed. Två faser A:0+A:0    

 Climat 80 

 

 

Nationell tävling söndagen den 24 juni 

 

Kl 10.00 Klass 5 1,30 hoppning bed. A:0/A  

 Löberöds Hästklinik  

 

Kl 12.00 Klass 3  1.40 hoppning bed. A:0+A:0/   

 Dinjobbcoach.se  

 

Kl 14.00 Klass 1  1,50 hoppning bed. A:1a  

 Färs och Frosta Sparbank 

 

Glad midsommar och ett stort tack till våra sponsorer! 

 
 


