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Här kommer en lista på var du och dina nära skall sova i samband med HURKHär kommer en lista på var du och dina nära skall sova i samband med HURKHär kommer en lista på var du och dina nära skall sova i samband med HURKHär kommer en lista på var du och dina nära skall sova i samband med HURK----
dressyren. Vill ni ändra eller avboka dressyren. Vill ni ändra eller avboka dressyren. Vill ni ändra eller avboka dressyren. Vill ni ändra eller avboka ---- smsa mig på 070 smsa mig på 070 smsa mig på 070 smsa mig på 070----63 606 62, så fort 63 606 62, så fort 63 606 62, så fort 63 606 62, så fort som som som som 
möjligt.möjligt.möjligt.möjligt.    
 
När ni kommer får ni gärna gå direkt till ert boende, ni behöver inte gå till sekretariatet 
och anmäla ankomst om ni inte vill. Betalning sker sedan i sekretariatet 
Herrgården ligger i direkt anslutning till tävlingsbanan, stor gul byggnad med gult annex. 
Ta med kuddar, täcke och lakan. 
 
 

Anläggningen Herrgården 
Ledarrummet öp 
Ingrid Athlei, 1 pers fred-sön 
 
US-rummet öp 
Åsa Andersson, 2 pers + hund tors-sönd  
 
Teorirummet bp 
Johanna Vangen, 2 pers tors-sönd  
Carolin Talback, 3 pers tors-sönd 

Rum 1: Emelie Änges, 3 pers tors-sönd 
Rum 2: Josefin Nilsson, 3 pers, tors-sönd  
Rum 3: Karolina Sjöqvist, 2 pers, fred-sönd 
Rum 4: Emmy Carlsson, 3 pers, lörd-sönd  
Rum 5: Barbro Sartz, 2 pers, fred-sönd  
Rum 6: Helene Wannerth, 2 pers, fred-sönd  
Rum 7: Carolina Mörk, 2 pers, tors-sönd 
             Emma Eriksson, 1 pers, lör-sönd 
             Anna Ullenius, 1-2 pers, tors-sönd 
Rum 8: Jessika Lihammar, 3 pers, fred-sönd  
Herrgårdens stuga: Marianne Westberg, 2 
pers fred-sönd 
 

 
 
Det finns sängplatser kvar, smsa Ingela 070-63 606 62. Pris 250 kr/person och natt. 


