
 
Ryttarmeddelande 

 

Välkomna till Lilla Edets Ridklubbs lokala, regionala och nationella tävlingar i hoppning  

den 2-5 augusti 2011. 

 

Vi tar emot efteranmälningar fre-sön utan extra avgift. OBS! Inga efteranmälningar till 

torsdagen. 

 

Sekretariatet öppnar kl.10.30 på torsdagen, 7.30 fredag- söndag och ligger vid hoppbanan. 

Tel till sekretariatet under tävlingsdagen 0520-653080 

 

I klass 3,6, 9 och 14 hoppar avd. B före avd. A 

Torsdagen den 5/8 lokal hoppning häst  avd. A / avd. B 

Start kl.12.00  Klass 1  17/41 

Därefter  Klass 2  45/54 

  Klass 3  46/16 avd.B går före avd.A 

 

Fredagen den 6/8 regional hoppning häst   

Start kl. 9.00  Klass 4  62/19 

Därefter  Klass 5  85/21  

  Klass 6  55/3 avd.B går före avd.A 

 

Lördagen den 8/8 regional hoppning häst   

Start kl.09.00  Klass 7  61/18  

Därefter  Klass 8  53/ 10 

Klass 9  50/4 avd.B går före avd.A 

Klass 10  33  

   

Söndagen den 9/8 nationell hoppning häst 

Start kl. 9.00   Klass 11  38  

Därefter  Klass 12      19 

Klass 13  36/12 

Klass 14  42/9 avd.B går före avd.A 

 

Meetingpriser 

Vi kommer att dela ut 4 st meetingpris i avd A som består av fina träns från Xtreme 

Horsemakeover. Resp. pris delas ut till det ekipage har flest poäng efter resp. klasser. 

Meetingpris 1 delas ut till bästa ekipage totalt i klass 1+2+3+4.  

Meetingpris 2 delas ut till bästa ekipage totalt i klass 5+7+13.  

Meetingpris 3 delas ut till bästa ekipage totalt i klass 6+8+9+14.  

Meetingpris 4 delas ut till bästa ekipage totalt i klass 10+11+12. 



För att kunna vinna meetingpriserna måste den som har flest poäng efter resp. avslutade 

klasser finnas på plats annars tillfaller priset ekipaget med näst flest poäng. 

Meetingpoängen beräknas enligt följande: 

Lokala klasser 

1.00 4 2 1 

1.10 6 4 2 2 2 2 1 1 

Regionala och Nationell klass enligt TR III, mom 376 Poängtabell 

 

Ryttarfest 

Ryttarfest kommer att hållas efter tävlingarnas slut på lördagen. Det kommer att bjudas på 

laxrullar med färskostfyllning till förrätt, potatissallad med mozzarellaost o ruccola - 

fläsknoisette till varmrätt och till dessert cheescake med färska hallon. 

Vi kommer även att underhållning med musik o framträdanden. Festen kommer att hållas i 

Finska föreningens lokal som ligger vid Ryrsjön ca 500m från LERK. 

Allt detta kostar endast 150kr och betalning sker på plats och vi tar bara kontanter. Anmälan 

sker senast den 2/8 på facebook (Johanna Liis Tollesson) , eller på telefonnummer: 0768 06 

83 27. 

Välkomna! 

 

 

Respektera att vi är en rökfri anläggning, rökning sker på anvisad plats. 

Ridning på elljusspåret runt anläggningen är förbjuden. 

Parkering sker på anvisad plats. 

 

Vaccinationsintyg uppvisas vid i sekretariatet innan urlastning. 

 

Veterinär avgiften är 95 kr. Besiktning från 10.00 fre och från 7.30 lör-sön. Lunch 13.00-

13.30. 

Veterinärbesiktningen sker längs långsidan av ridhuset. 

 

Boxdeposition betalas i sekretariatet innan urlastning och återfås efter uppvisande av rengjord 

box. Vi tar emot uppstallningar fr.o.m. torsdag kl. 9 och vill att ni kontaktar 

uppstallningsansvarig om ni kommer tidigare för överenskommelse om tid för ankomst.  

Uppstallningsansvarig: Susanne Sjöstrand 0737187219 

 

 

Domare: Claes Hedenman  

Överdomare: Jan Trollnäs 

Banbyggare: Sten Lindgren 

Tävlingsledare: Anki Samuelsson 0767-643080  

 

Prisutdelning:Vid prisutdelningen önskar vi de sex första placerade till häst. Rosetter och 

segertäcke sätts på innan ingång, var uppmärksamma på er placering.  

Placerade unghästar får rosett o plakett vid utgången.  

  

Framhoppningen kommer att stängas i 10 min för underhållsarbete direkt efter sista startande i 

resp. klass. Vid behov kommer vi att lägga in en liten paus för sladdning av banorna i 

klasserna.  

  

 



Information 

Framhoppningen  
hittar du vid bortre änden av stallet. 

 

Toaletter 
Hittar du vid kafeterian och i stallet. 

 

Vatten 

till din häst finns i tunnor på parkeringen, vid uppstallningen eller i spolspiltan som du hittar 

innanför den vänstra dörren i stallet. 

 

Skottkärror och grepar 
finns utplacerade så att ni kan hjälpa oss att hålla rent på vår parkering. Tack på förhand. 

 

Kafeterian 
hittar du om du går uppför vänstra rampen vid gaveln på ridhuset. I kafeterian kommer det att 

serveras dagens rätt. Vi kommer även att ha försäljning av godis, dricka, grillat m.m. vid 

ridbanan. 

 

Kungälvs Hästtransportcenter kommer att finnas på plats för att visa upp nya 

hästtransporter som de har till försäljning. 

 

Fru Mobergs hästbutik kommer att ha försäljning på tävlingsplatsen. 

 

 

 

 

 

Välkomna önskar Lilla Edets Ridklubbs Tävlingssektion! 

Vägbeskrivning 

Från Trollhättan kör riksväg 45 mot Göteborg. Kör förbi Lilla Edet, efter ca 2 km i Göta 

sväng vänster vid skylt Ryttartävling. Följ sedan denna väg. 

Från Göteborg kör riksväg 45 mot Karlstad. I Göta efter macken vid Göta Grillen sväng höger 

vid skylt Ryttartävling. Följ därefter vägen. 


