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Vi tackar för Din anmälan och hälsar Dig och Din häst välkomna till 
HURK-dressyren för häst 20-22 juli, 2012 

 
TidsprogramTidsprogramTidsprogramTidsprogram    
Vi kommer att ha tävlingarna på dubbla banor alla dagar, så det kan det bli så att Ni får tävla den högre klassen 
före den lägre. Vi hoppas att ni har överseende med detta. 
  

Fredag 20 juliFredag 20 juliFredag 20 juliFredag 20 juli    
KlassKlassKlassKlass    TidTidTidTid    BanaBanaBanaBana    DomareDomareDomareDomare    

19, LB:3 11.00 Bana 1 Gertrud Carlgren 

18, LA:3 därefter Bana 1 Charles Jonsson 

17, MsvC:1  Bana 1 Charles Jonsson 

16, MsvB:2 12.30 Bana 2 Gertrud Carlgren 

    

Lördag 21 juLördag 21 juLördag 21 juLördag 21 julililili    
15, MsvC:1 07.30 Bana 1 Charles Jonsson 

12, 5-åringar därefter Bana 1 Ulrika Jacobs, Susanne Rudholm 

11, 6-åringar  Bana 1 Ulrika Jacobs, Maud Nordlund 

10. MsvA:1  Bana 1 Christina Strand, Lena Svensson, Maud Nordlund 
9, Int. 1  Bana 1 Lena Svensson, Johan Ekenberg, Maud Nordlund 
14, MsvC:2 Ca 10.20 Bana 2 Charles Jonsson 
13, MsvB:4 därefter Bana 2 Ulrika Jacobs 

    

Söndag 22 juliSöndag 22 juliSöndag 22 juliSöndag 22 juli    
3, MsvB:5 08.00 Bana 1 Jenny Engström 
5, 5-åringar därefter Bana 1 Lena Svensson, Maud Nordlund 

4, 6-åringar  Bana 1 Lena Svensson, Maud Nordlund 
2, Int. IB  Bana 1 Maud Nordlund, Johan Ekenberg, Lena Svensson 
1, FEI St. George  Bana 1 Lena Svensson, Maud Nordlund, Johan Ekenberg 
8, MsvC:1 09.00 Bana 2 Agneta Larsson 
7, MsvC:2 därefter Bana 2 Agneta Larsson 
6, MsvB:4  Bana 2 Christina Strand 

 
EfteranmälanEfteranmälanEfteranmälanEfteranmälan tas emot på mail ingela.axelsson@hagfors.se fram till torsdag 19 juli kl. 17.00torsdag 19 juli kl. 17.00torsdag 19 juli kl. 17.00torsdag 19 juli kl. 17.00 mot extra avgift 
om 95 kr. 
 
MeetingprisMeetingprisMeetingprisMeetingpris till helgens framgångsrikaste ekipage enl. TRs uppklassningstabell. 
 
Avanmälan/klassbyteAvanmälan/klassbyteAvanmälan/klassbyteAvanmälan/klassbyte: Avanmälan sker till Ingela Axelsson 070-636 06 62 senast torsdag 19 juli kl 17.00senast torsdag 19 juli kl 17.00senast torsdag 19 juli kl 17.00senast torsdag 19 juli kl 17.00. Ej 
avanmälda ekipage är startanmälda enligt TR. Uppstallningsavgiften återbetalas ej, om vi inte får in en ny 
betalande för boxen. Vi har många starter, vilket betyder också att det är viktigt att vi får eventuella strykningar så 
fort som möjligt, så att tävlingsdagarna flyter så bra som möjligt för både hästar, ryttare och domare. Bra om ni 
meddelar ev. klassbyten redan nu om ni vet att ni ska byta klass. 
 
Parkering/elplatsParkering/elplatsParkering/elplatsParkering/elplats    
Ni som har lastbil blir anvisad plats när ni anländer. Då det kommer att bli trångt på vår parkering, så kommer  
de som har uppstallning att få lasta ur och sedan åka och ställa transporten en bit från tävlingsplatsen. Det är  
gångavstånd mellan tävlingsplats och parkering för transporter. 
    
Fasta starttiderFasta starttiderFasta starttiderFasta starttider tillämpas alla dagar och finns på vår hemsida www.hurk.nu och  
http://online.equipe.com/sv/competitions/4630 senast kl. 18.00 dagen innan tävlingsdagen. Preliminära listor  
kommer snarast. OBS de är preliminära fram till kl. 18.00 dagen innan tävling. 
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TävlingsbanornaTävlingsbanornaTävlingsbanornaTävlingsbanorna är dels BANA 1: den ”vanliga” dressyrbanan, dels BANA 2: en dressyrbana på hoppbanan.  
 
PrisutdelningPrisutdelningPrisutdelningPrisutdelning sker till häst direkt efter avslutad klass på den bana klassen har ridits, för placerade 1-3 i de lokala 
och regionala klasserna, i de nationella klasserna 1-5 till häst, övriga till fots. Godkända ekipage i unghästklasserna 
hämtar rosett i sekretariatet. 
 
FramridningFramridningFramridningFramridning kommer att vara dels i ridhuset 20x40m och bredvid dressyrbanan som är på hoppbanan. Under 
tävlingens gång får ENDAST ekipage som skall in på banan använda framridningsbanorna. Vi har precis bytt 
underlag i ridhuset, sand.    
 
Ridning på banornaRidning på banornaRidning på banornaRidning på banorna 
TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag:   båda banorna kl. 16.00-21.00 
Fredag:    Fredag:    Fredag:    Fredag:    bana 1bana 1bana 1bana 1 kl. 06.00-10.30 samt efter tävlingens slut, bana 2bana 2bana 2bana 2 kl. 06.00-11.30 samt efter tävlingens slut,  
LördagLördagLördagLördag:    bana 1bana 1bana 1bana 1 kl. 06.00-07.00 samt efter tävlingens slut, banabanabanabana 2 2 2 2 kl. 06.00-09.30 samt efter tävlingens slut 
Söndag:    Söndag:    Söndag:    Söndag:    bana 1bana 1bana 1bana 1 kl. 06.00-07.30, bana 2bana 2bana 2bana 2 kl. 06.00-08.30 samt efter tävlingens slut 
Banorna sladdas och stängs på morgonen. 
    
GrillkvällGrillkvällGrillkvällGrillkväll    
På lördagskvällen har vi en liten grillkväll, med trubadur. Den börjar ca 19.00, kostar 100 kr/person 
(grillskiva/sojabiff, potatissallad, grönsallad, dryck, för barn under 12 år 45 kr (hamburgare, läsk). Smsa namn 
och antal till Ingela på 070-63 606 62 och boka biljett. Hämta förbeställda biljetter i sekretariatet eller köp i 
cafeterian. Om det är behaglig kvällstemperatur är vi i serveringstältet bredvid bana 1, och om det är ”ruggigt” 
ute så blir vi i cafeterian. 
 
Café SpiltanCafé SpiltanCafé SpiltanCafé Spiltan serverar fika, godis, dagens lunch alla dagar ca kl.11.00-14.00. På fredagen serveras pasta och 
köttfärssås, lördag serveras köttgryta och på söndagen serveras porterstek och kokt potatis. Vegetariskt alternativ 
finns. Frukost serveras lördag o söndag från kl. 06.00. Kiosk och försäljning av grillade hamburgare finns bredvid 
bana 1, ”dressyrbanan” 
 
SekrSekrSekrSekretariatetariatetariatetariat: Finns vid dressyrbanan, bana 1 och öppnar fredag 10.00, lördag 06.30 och söndag kl. 07.00. Stänger 
30 min efter sista start. Telefonnummer: 070-636 06 62 (Ingela) 
 
Alla avgifteravgifteravgifteravgifter betalas via TDB, förutom övernattningar, extra uppstallningar och grillkväll, som betalas i 
sekretariatet på plats. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 
150 kr/klass. Vid fakturering tillkommer 50 kr i fakt.avgift. Ev. läkar-/veterinärintyg skall vara klubben tillhanda 
senast 2012senast 2012senast 2012senast 2012----08080808----08080808. 
 
LicenserLicenserLicenserLicenser och vaccinationsintyg skall kunna uppvisas på anmodan. 
 
UppstallningUppstallningUppstallningUppstallning: Finns i våra egna stallar och i mobila boxar på tävlingsplatsen. Medtag skottkärra och grep. 
Förteckning över uppstallning kommer på hemsidan www.hurk.nu och 
http://online.equipe.com/sv/competitions/4630 Morgonfodring sker kostnadsfritt kl. 06.00 lördag och söndag 
morgon. Det foder hästen skall ha skall ställas väl synligt utanför boxdörren. All uppstallning sker på egen risk. 
Innan avresa mockas bajs ur boxen och läggs på anvisad plats i container bakom övre stallet. De som står i de 
mobila boxarna kör också ut det rena spånet på anvisad plats utanför boxarna. Mockar du inte boxen innan du 
åker, så debiterar vi 200 kr. Alla boxar innehåller 2 spånbalar, ytterligare finns att köpa för 85 kr/st, beställs och 
betalas i sekretariatet.  
 
BoendeBoendeBoendeBoende: Listor på boende kommer snarast på hemsidan. Ta med sängkläder (täcke, kudde, lakan). Allt boende 
betalas i sekretariatet, även för dem som bor i herrgården. Det finns sovplatser kvar, 250 kr/person och natt.   
 
Telefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgenTelefon under tävlingshelgen: ang. starter, avanmälningar, boende och uppstallning ring Ingela 070-636 06 62. 
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FotograferingFotograferingFotograferingFotografering    
Passa på att boka in fotograf Sofie Eriksson Sköld! Hon ska skriva och 
fotografera för Tidningen Ridsport under tävlingshelgen, samt fotografera för 
Equipe. För att vara säker på att just din ritt förevigas på bild så boka in Sofie 
när du ska rida. Du binder dig inte till ett köp. Sofie finns på plats lördag och 
söndag, men vid behov även fredag. Se till att boka in snarast! Kontakta Kontakta Kontakta Kontakta 
sofie@ostyrig.sesofie@ostyrig.sesofie@ostyrig.sesofie@ostyrig.se     eller 070 eller 070 eller 070 eller 070----23 24 366. OSTYRIGFOTO.SE23 24 366. OSTYRIGFOTO.SE23 24 366. OSTYRIGFOTO.SE23 24 366. OSTYRIGFOTO.SE    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
VägbeskVägbeskVägbeskVägbeskrivningrivningrivningrivning    
• Riksväg 62 norrifrån (Ekshärad) och söderifrån (Karlstad) = sväng in länsväg 246 mot Hagfors, i Uddeholm 

sväng vänster mot Stjärnsfors, skyltat ”Ridskola” 
 

• Länsväg 240 från Molkom/Sunnemo: när ni närmar Er Hagfors, sväng vänster in på lv 246 mot Uddeholm, i 
Uddeholm sväng höger mot Stjärnsfors, skyltat ”Ridskola” 

 

• Länsväg 245/246 från Filipstad/Rämmen: Åk rakt genom Hagfors mot Uddeholm, i Uddeholm sväng höger 
mot Stjärnsfors, skyltat ”Ridskola” 

 
HAGFORS UDDEHOLMS RIDKLUBB HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA OCH 

ÖNSKAR ER LYCKA TILL!! 
 

                      
All info på www.hurk.nu  

 
 
 
 
 

 
Har ni frågor? Tveka inte att 

ringa oss! 


