
Meddelande     till     Ryttare  

Ljungby Ridklubb hälsar dig välkommen till Ljungby Ridklubb och
Reg./ Nationell hopptävling för ponny 21-23 september 2012.

Tidsprogram 

Fredag 21 sept. kl. 08.00 Klass 11 0,70-1,00(Lätt B)bed. Två faser A:0+A:0/A
därefter

Klass 10  0,80-1,10 (Lätt A)bed. A:0

Klass 9 1,00-120 (MvsB) bed Två faser A:0+A:0/A

Lördag 22 sept. kl. 08.00 Klass 8 0,70-1,00(Lätt B)bed. Två faser A:0+A:0/A 
därefter

                   
Klass 7  0,80-1,10(Lätt A)bed. Två faser A:0+A:0/A

Klass 6 1,00-1,20(MvsB)bed. A:0

Klass 5  1,00-1,20(MvsB)bed. A:1a kat B

Klass 4 1,20-1,30(MvsA)bed. A1:a

Söndag 23 sept kl. 8.00 Klass 3 0,80-1,10 (Lätt A) bed A:0/A

Klass 2 1,00-1,20 (Mvs B) bed. Två faser A:0+A:0

Klass 1 1,05-1,25 (MvsB+)bed. Två faser A:0+A:0
GLOBENKVAL



SEKRETARIATET finns i stora ridhusets entré och öppnar torsdag 18.00 – 21.00 och övriga 
dagar från kl. 07.00 till tävlingsdagens slut. Du är automatiskt startanmäld till alla klasser du 
anmält. För dagens första klass skall ändringar och avanmälan ske dagen innan dock senast 
kl. 20.00. För övriga klasser under dagen skall avanmälan ske senast 45 min innan klassen 
börjar. 
Veterinäravgiften, 100 kr/ekipage, betalas i sekretariatet.  Betalning med kort är möjlig.
Förfrågningar eller ändringar Anette Ekenberg 073-821 00 71  mellan 17-21 eller mail 
tavling.ponny@ljungbyridklubb.org.se Telefon till tävlingsplatsen är 0372-100 71

VETERINÄRBESIKTNING sker vid tävlingsstall/servicebyggnad. Avg. 100kr/ekipage.Före  
start måste vaccinationsbevis visas för veterinärassistenten fredag 7.00-12.00, övrig tid i 
sekretariatet. 
Veterinärbesiktning från 07.00 alla dagar med rast mellan 12.00 -13.00 Vid ev. ytterligare 
behov av veterinär kontakta sekretariatet. 

UPPSTALLNING i permanent tävlingsstall och mobilt tältstall enl. särskild lista. 
Avbokad box efter 120911 kl. 18.00 kommer att debiteras. Ingen väntelista finns på box. 
Extra spån kan köpas 80 kr/bal.
Vid avresa skall boxen mockas ren.
Ankomst torsdag tidigast kl.16.00 och senast kl. 22.00. Vänligen respektera detta! 
Uppstallningschef Roland Benjaminsson  070- 9844507

EL  För allas säkerhet och trevnad gäller följande för din el-anslutning. Vi förbehåller oss 
rätten att besiktiga er anläggning innan inkoppling får ske. Vid upprepade fel som stör övrig 
elleverans förbehåller vi oss rätten att koppla ur er anläggning utan att ni kan ställa krav på 
återbetalning. 

BANBYGGARE  Fredrik Malm

FRAMRIDNING i ridhus 23 x 40 m och på grus.

SERVERING med frukost och dagens rätt finns på tävlingsplatsen. 

STARTLISTOR kan hämtas utanför sekreteriatet samt under Equipe hemsida
www.online.equipe.com/sv/competitions/  5217   

PRISUTDELNING sker med de 6 först placerade till häst, övriga pristagare och 
unghästekipage hämtar sina priser i sekretariatet. 

Vägbeskrivning

E4 från söder. Ta av vid Ljungby norra infart mot Växjö, Kalmar väg 25. Kör rakt fram i 
rondell, följ vägen mot Växjö, Kalmar över Lagaån. Efter 200 m ta vänster mot Åby, därefter 
direkt höger. Infarten till anläggningen är nere vid tävlingsstallet.
E4 från norr. Vid Ljungbys norra infart ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som ovan.
Från Halmstad. Kör norrut på E4 ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som ovan.
Från Växjö. 3 km innan Ljungby ta höger mot Åby därefter direkt höger, se ovan.

Hjärtligt välkomna önskar Tävlingssektionen, Ljungby Ridklubb
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