
Ryttarmeddelande för Åstorpsortens RF lok, reg och nat 
hoppningar för häst och ponny den 7-9 sept 2012 

 
 
Tävlingarna startar utomhus 
  Fredag kl 11.00 med klass 1 därefter 2, 3, 4, 5 

 Lördag kl 08.00 med klass 6 därefter 7, 8, 9, 10 
  Söndag kl 9.00 med klass 11 därefter 12, 13, 14, 15 
 
Tävlingarna startar i ridhuset 
  Fredag kl 10.30 med klass 20 därefter 21, 22, 23 
  Lördag kl 09.00 med klass 24 därefter 25, 26, 27 
  Söndag kl 10,30 med klass 28 därefter 29, 30, 31, 32, 33, 34 
 
Ponnytävlingen startar 
  Fredag kl 16.00 med klass 101 därefter 102 
  Lördag kl 15.00 utomhus med klass 103 därefter 104, 105 och  
                                               inomhus med  klass 106 därefter 107  
  Söndag kl 15.30 utomhus med klass 108 därefter 109, 110 och  
                                               inomhus med klass 111 därefter 112 
 
Startordningen för avd A klasserna kommer att följas och för avd B klasserna 
kommer det att sättas fasta klockslag mellan vilka starten/starterna i klassen ska 
göras. Bangång till avd B sker löpande under klasserna. Tänk på att meddela 
ringmaster vem du är när du ska rida. Detta gäller hästtävlingen. 
 
Sekreteriatet är beläget vid infarten till anläggningen på kortsidan av  
                       hoppbanan utomhus och är öppet fredag från kl 09,30, lördag från  
                       kl 07.00 och söndag från klockan 08.00. Sekretariatet stänger 1 
                       tim efter sista start för dagen. 
 
Telefon till sekreteriatet 042-598 20 
Anmälningar, frågor och ändringar per telefon endast under tävlingsdagarna!! 
 
Ändringar och förfrågningar innan tävlingen endast på mail 
astorphopp@hotmail.com 
 
Tävlingarna hålles utomhus på gräs och i ridhus 
 
Framhoppning utomhus på sand/flis och i ridhus för klass som går inne. 
 
Överdomare Richard Löf 



 
Banbyggare  Maria Alfredsson (ute) 
    Mats Tunared (inne) 
 
Hoppdomare Yvonne Johansson (ute) 
     Anna Fallkvist (inne) 
 
Veterinäravgift: 80:- 
  
Besiktning vid parkeringen för hästar som startar 1,20 och samt för 
ponnyer som hoppar 80-110(LA) och högre.  OBS!!! Fredagens besiktning 
börjar kl 11.30 och slutar kl 17.30, alltså innan tävlingen är slut. Lördag 
besiktning från kl 10.00 - tävlingens slut och söndag från kl 10.45 - slut 
 
Välsorterad cafeteria finns 
 
För vägbeskrivning se hemsidan www.astorprf.nu  
 
Vid ankomst till uppstallningen ring 0708203351 
 
 
VÄLKOMNA!! 
 
All vistelse på tävlingsområdet sker på egen risk.  
 
 
 


