
RYTTARMEDDELANDE 

Välkommen till HÖÖK´s Summer Dressage Cup 2012  
och Jönköpings Fältrittklubb! 
 

 

� Anmält ekipage anses som definitivt startanmält. 

� Avamälan ska ske snarast då vi har ryttare på reservlista, dock senast onsdag den 25 juli 
2012 kl. 13.00, via mail till jfk_dressyr@hotmail.com (jfk_dressyr@hotmail.com). Begär 
bekräftelse på att din avanmälan är mottagen. Därefter görs strykningar per telefon till 
0737-640914 med personlig kontakt – lämna ej meddelande  – eller via sms och begär 
bekräftelse. 

� Anmält ekipage som uteblir utan avamälan debiteras en administrationsavgift på 100 kr 
samt straffavgift enligt TR. 

� Preliminära startlistor finns inom kort på www.equipe.com. 

� Tidsprogram kommer att publiceras på vår hemsida www.jonkopingsfaltrittklubb.se samt 
bifogas det PM Du får vid Din ankomst av P-vakten. 

� Definitiva starttider kommer att finnas på equipe kl.20.00 dagen innan tävlingsdagen.   

� Vid frågor, kontakta tävlingsledare Helena Eriksson 0737-640914. 

� Sekretariatet är öppet torsdag 26/7 kl. 18.00-20.00  och öppnar fredag 27/7 - söndag 
29/7  en timme före första start och håller öppet till tävlingsdagens slut.Telefon:036-16 80 
63. Vaccinationsintyg skall uppvisas för parkeringsvakt eller i sekretariatet före första start.  

� Ryttarpåse till alla ryttare finns att hämta i sekretariatet! 

� Servering med dagens rätt, fika och godis finns till mycket bra priser! Frukost kan bokas i 
sekretariatet för lördag-söndag. 

� Duschar och omklädningsrum finns på anläggningen, se anläggningsskiss. 

� Vägbeskrivning finns på www.jonkopingsfaltrittklubb.se. 

� Var vänlig respektera parkeringsbestämmelserna enligt anläggningsskiss på  
www.jonkopingsfaltrittklubb.se   

� Rökning är endast tillåtet på kortsidorna av stora ridhuset. 

� Eventuell återbetalning av premier sker via TDB. 

� Vid prisutdelning skall de 3 resp.5 främst placerade deltagarna sitta till häst enligt TR och 
övriga delta till fots om inget annat anges av överdomare. All prisutdelning sker i stora 
ridhuset på bana A enligt tider fastslagna utanför sekretariatet. Om du måste utebli från 
prisutdelning eller har skäl till att söka dispens för att medverka till fots i stället för till häst 
SKALL dispens sökas hos ÖD.  

� Meetingpriser sponsras av Hööks Hästsport och dels ut till vinstrikaste katB ekipage 
(presentkort Hööks 600kr, meetingtäcke, rosett och blommor) KatC ekipage (presentkort 
Hööks 1000kr, meetingtäcke, rosett och blommor), katD ekipage (presentkort Hööks 
1500kr, meetingtäcke, rosett och blommor) samt Häst ekipage (presentkort Hööks 1000kr, 
meetingtäcke, rosett och blommor). Poäng får räknas från tre klasser, både regionala och 
nationella och baseras på uppklassningspoäng i fallande skala. Alla startande ekipage får 
poäng, poäntabell och aktuell ställning anslås utanför sekretariatet.  



� Hederspris delas ut till ett ekipage/dag som visat bra Horse and sportsmanship. Pristagare 
utses av tävlingsledningen. 

� Uppstallning sker i permanenta boxar på anläggningen från kl.17.00 torsdag om inget 
annat är överenskommet. Ej ankomst efter 22.00! 

� Uppstallning som ej är betald via TDB betalas kontant i sekretariatet. 

� Box skall tömmas helt innan avfärd OM INGET ANNAT ANGES! Ej tömd box faktureras med 
500kr/box. Medtag egna mockningsredskap!! 

� Morgonfodring (kl.05.30) kan köpas i sekretariatet för 40kr/häst och dag eller 
100kr/meeting. Gäller fredag - söndag. Uppstallningen är bemannad även nattetid. Tel nr 
till nattvakt finns utanför sekretariatet och i PM. 

� Framridning sker i ridhus, 20x60 m samt utomhus. Vi vill göra alla uppmärksamma på att 
det endast gäller uppsutten ridning. Detta gäller även i collecting ring i anslutning till 
tävlingsbana A.  

� Olika banor har olika framridningsplatser, detta skall respekteras i och med att vi har både 
hästar och ponnyer under meetinget och förutsättningarna skall vara samma för alla 
tävlande. Se anläggningsskiss och information utanför sekretariatet! 

� Samtliga banor är öppna för ridning torsdag kl. 18.00-19.30 samt fredag kväll direkt 
efter tävlingarnas slut, tider för fredag anslås utanför sekretariatet samt på hemsidan. 
Observera att banorna är öppna för både häst och ponny, all ridning sker på egen risk! 
Lördag kväll är endast framridningsbanorna öppna, dock har banskötsel företräde! 

� Soundcheck inför söndagens kürklasser kommer att ske på bana A lördag kväll direkt efter 
tävlingarnas slut, tid anslås utanför sekretariatet. Cd-skiva i kuvert med både ryttarens och 
hästens namn skall lämnas i sekretariatet senast lördag kl. 12.00. 

� De flesta ritter fotograferas av proffsfotograf, fotografering kan även beställas och foton 
köpas på plats. 

� RYTTARFEST kommer att ordnas lördag kväll med mat, liveband och lagtävlingar, mer info 
kommer på hemsidan! 

� Vill du som tävlar hjälpa till som funktionär? Kontakta Alice 0709-295217, kanske kan 
du t. ex skriva en klass när du inte startar själv? Ett arbetspass på ca 4-6 timmar ger 
återbetalning för en start. Gäller både ryttare, föräldrar och andra anhöriga! Anmälan måste 
ske senast 24 juli. Självklart anpassar vi dina starttider så de passar dej även om du hjälper 
till! 

� Jönköpings Fältrittklubb ansvarar ej för eventuella olyckor som kan drabba hästar, ryttare 
och hästskötare, ej heller för skada eller förlust av egendom. Var noga med att låsa bilar 
och lastbilar! 

 
 

 
 

Varmt välkomna till Jönköpings Fältrittklubb! 


