
RYTTARMEDDELANDE  

Välkomna  till Hammarö och 

riksmästerskapet/Jubileumshoppet 2012. 

 

Uppstallning: 

Uppstallning kan ske från onsdag 25 juli från 15.00, dock senast 22.00. 

Önskar Ni komma under övrig tid var god att ring och meddela på 070-

3015021, Titti Andersson  

Det ingår 2 spånbalar i meetingavgiften. Önskas ytterligare så finns det 

att köpa till en kostnad av 80 kronor/bal, avgiften erlägges i sekretariatet. 

Rökning i stallområdet är strängt förbjudet.  

Hundar måste vara kopplade på hela tävlingsområdet, framför allt på 

uppstallningen. Lösspringande hundar omhändertas löses ut mot en 

kostnad av 500:- 

Parkering 

Pga reglerna från jordbruksverket ang. rengöring av boxarna, erlägges en 

deposition på 200 SEK/ box, detta betalas kontant vid ankomst och 

återfås vid urmockad box. 

Infart på hästviksvägen ifrån Hovlandavägen, följ grusvägen fram till 

uppstallningen och följ därefter parkeringsvakternas hänvisning. 

Observera att ev. elplats skall vara bokad och betald, för att få 

tillgänglighet till stall/parkeringsområde. 

Sekretariat 

Är beläget intill hästviksbanan, i bortre änden av uppstallningen. 

Telefon till sekretariatet: 070-601 64 79 

Öppettider: Torsdag 12.00 - en halv timme efter sista start 

  Fredag 09.00 - en halvtimme efter sista start 

  Lördag 09.00 - en halvtimme efter sista start 

  Söndag 09.00 – en timme efter sista start  

Startanmälan 



Alla som inte avanmäler, betraktas som startanmälda. 

Efteranmälan emottages i mån av plats. 

Avanmälan 

Veterinärintyg el. läkarintyg skall vara klubben tillhanda senast den 12 

augusti 2012.  

Ekipage som ej avanmält och inte kommer till start, debiteras 

meetingavgift samt 50 kr i faktureringsavgift. 

Banor 

Tävlingen hålles på gräs, framridning och framhoppning sker på 

fibersandbana. 

Domare/överdomare 

Björn Johansson och Barbro Lillje  

Prisutdelning 

Till prisutdelning ser vi de 6 främsta ekipagen till häst. Om ryttaren 

underlåter sig att inte komma till prisutdelning utdelas en straffavgift på 

150 kronor. 

Restaurang 

På tävlingsplatsen finns restaurangtält som håller öppet alla dagar och 

serverar mat och dryck samt kiosk.  

Ryttarfesten 

På lördag kväll hålls ryttarfest i Stenmagasinet. Pris per pers. 195 sek. 

Biljetter kan ni köpa i serveringstältet. Varmt välkomna för party! 

Veterinärbesiktning 

Kommer att ske torsdag den 26 Juli, 11.00-14.00 och därefter varje 

heltimme fram till dagens sista start. Fredag mellan 09.00-11.00. 

Veterinäravgift: 120kr/häst 

Veterinär är Susanne Edlund, vaccinationer uppvisas vid 

veterinärbesiktningen. 

Startlistor, hästförteckning och resultat 



Preliminära startlistor, hästförteckning och resultat publiceras på 

www.equipe.com 

 

Tidsprogram 

Torsdag start 13.00  

Clear round 1.10 

Clear round 1.20 

Clear round 1.30 

Fredag start  10.00 

Kval 1 1.10 

Kval 1 1.20 

Kval 1 1.30 

Lördag start 10.00 

Kval 2 1.10 

Kval 2 1.20 

Kval 2 1.30 

Söndag start 10.00 

Consolation 1.10 

Consolation 1.20 

Consolation 1.30 

Final 1.10 

Final 1.20 

Final 1.30  

Förfrågningar 

Klasser, starttider m.m Camilla Karlsson 070-6016479 eller anläggning, 

Barbro Olsson 070-6318703 

Hitta hit 

Riksmästerskapet/Jubileumsmästerskapet arrangeras av Föreningen 

Equality Riders på Equality Line AB´s anläggning vid Hästviken , 

Hammarö. Nedan finner du vägbeskrivning som utgår från E18 

http://www.equipe.com/


1. Från E18, sväng av mot Hammarö, väg 236. 

2. Följ väg 236. 

3. Vid rondellen(Nolgård/Coop), sväng vänster – riktning Hammar. 

4. Kör rakt i en liten rondell. 

5. Sväng höger in på Hallersrudsleden (skyltat 

Takene/sätterstrand/kilene, därefter följ skyltning. 

6. Sväng in höger skyltat mot Skoghall, därefter följ skyltning  vänster 

in på Hästviksvägen. 

 

GPS koordinater 

 Latitude: 59.31552 

 Longitude:13.51577 

Adress: Hästviksvägen 14, 663 42 Hammarö 
 

   

 


