
    
 

Meddelande till ryttare 
 
Välkomna till Örebro fältrittklubbs nationella tävling i dressyr för häst  
den 29–30 maj 2012 med Grand Prix 
 
Telefon sekretariat: Tävlingsdagen 072-552 19 01. 
Fax 019-27 21 16 
Hemsida www.ofk.t.se 
 
 
Upplysningar lämnas av Kerstin Rönnberg, 070-561 17 74 eller Matilda Johansson, 073-832 72 62.  
 
Tävlingsledare: Kenneth Blom. 
 

Domare  
Klass 1 Prix S:t Georges 2009: Mats Eriksson, Lena Svensson, Stefan Westin 
Klass 2 Intermediaire II 2009: Johan Ekenberg, Elisabeth Lette, Bo Tibblin 
Klass 3 Intermediaire I 2009: Mats Eriksson, Elisabeth Lette, Johan Ekenberg. 
Klass 4 FEI Grand Prix 2009: Johan Ekenberg, Elisabeth Lette, Bo Tibblin 
 
 
Vår speaker önskar att du fyller i en kort presentation av dig och din häst och lämnar i 
sekretariatet. 
 
1 Sekretariatet  
Sekretariatet ligger i gamla ridhuset ovanför cafeterian.  
Öppet från lördag kl. 8.30 och söndag från kl. 8 till tävlingarnas slut.  
Telefon till sekretariatet är tävlingsdagarna 072-552 19 01. 
 
2 Handlingar, betalning 
Eventuell betalning samt visande av vaccinationsintyg m.m. görs i sekretariatet. 
 
3 Avanmälan 
Avanmälan och ändringar görs till lotten.beijer@gmail.com alternativt sms och  
tel. 070-545 34 90 fram till fredag e.m. Därefter till 072-552 19 01.  
 
4 Efteranmälan 
Efteranmälningar kan inte tas emot efter kl. 18 tisdag 26 september. 
 
5 Startlistor 
Startordning med preliminär startordning publiceras på www.equipe.com senast måndag 24 
september. Preliminära startlistor med prel. starttider publiceras senast torsdag 27 september  
kl. 21.30. Definitiva startlistor med tider för klass 1 senast fredag 28 september kl. 20. För söndagens 
klasser lördag 29 september kl. 18. 
 
6 Parkering 
I paddocken vid nya ridhuset enligt skyltning. 
 
7 Uppstallning i utebox 
Uppstallning i permanent utebox på anläggningen. Se lista på www.equipe.com i samband med att 
startlistorna publiceras. I boxpriset ingår två balar spån. Extra balar finns att köpa för 90 kr. 
 
8 Veterinärbesiktning för klass 2 och 4 
Hästar som ska gå i klasserna 2 (Intermediaire II) och klass 4 (Grand prix) ska besiktigas av veterinär. 
Besiktningen är lördag 29 maj kl. 12.30-16 och söndag 11-12. Preliminär kostnad 100 kr betalas i 
sekretariatet. 

mailto:lotten.beijer@gmail.com
http://www.equipe.com/
http://www.equipe.com/


 
9 Tävlingsbana och framridning 
Samtliga klasser rids i gamla ridhuset (21 x 65 m) där också prisutdelningarna är. Framridning i nya 
ridhuset (20 x 80 m). Sladdning görs återkommande under och mellan tävlingsklasserna – var vänlig 
lämna plats. 
 
OBS! Vid all ridning utom i anslutning till respektive tävlingsklass ska ridhjälm bäras. 
 
Tillträde till tävlingsbanan för tävlande ekipage kan ske fredag kl. 20.30-22, lördag kl. 7-9.30 och 
söndag kl. 7- 8.30. 
 

10 Servering 
Enklare servering med dagens lunch finns i ridhusets cafeteria.  
 
11 Ryttarmiddag lördag kväll 
Om intresse finns ordnar vi en ryttarmiddag lördag kväll. Anmäl i sekretariatet senast kl. 14 om du vill 
delta. Buffé samt alkoholfri dryck 150 kr per person betalas i sekretariatet. 
 
12 Prisutdelning 
Till prisutdelningen kommer de fem främst placerade till häst, övriga placerade till fots. Prisutdelning 
sker mellan varje klass. Vinnartäcke i samtliga klasser. 
 
 
13 Tidsplan med preliminära starttider 
 
Lördag 29 september 
 
Kl. 10 Klass 1 – FEI:s Prix S:t Georges 2009 29 ekipage. 
 Klassen sponsras av Sveland djurförsäkringar 
 
prel.  14.40 Klass 2 – FEI:s Intermediaire II 2009 18 ekipage. 
 
 
Söndag 30 september 
 
Kl. 9 Klass  3 – FEI:s Intermediaire I 2009 22 ekipage. 
 
prel. 12.45 Klass 4 – Grand Prix 2009 16 ekipage. 
 Klassen sponsras av Reffekt 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
Örebro fältrittklubbs huvudsponsorer: 
 

   
 
 



 
Vägbeskrivning: 
 
Diedens allé 2.    
GPS-koordinater: 
Lat: N 59º 16' 18.80"  
Long: E 15º 8' 51.64"  
 
Karlslunds gård ligger 3 km väster om stadens centrum. 
 
Från motorvägen E20/E18 
Ta av vid trafikplats "Karlslundsgatan", avfart 112, och åk mot Garphyttan, där bebyggelsen slutar 
ligger Karlslunds gård på vänster sida. 
Från Norrköpingshållet/Katrineholm 
Följ leden in mot centrum, passera under en bro, under järnvägsbro, över ån och sväng vänster vid 
andra korsningen (Karlslundsgatan), följ denna ca 3 km (se ovan, man ska passera motorvägen). 
Höga fordon österifrån 
Om du kommer väg 52 (från Katrineholm) eller 51 (från Norrköping) är det inte praktiskt att köra via 
Örebro centrum. Järnvägsbro med fri höjd 3,80 m hindrar, om man inte hittar bra omvägar. Fortsätt i 
stället mot Kumla (ta inte av mot Örebro vid Kvarntorp). Kör motorvägen E20 norrut till Örebro.  
I Örebro passerar du Eon (stort värmeverk) på höger sida. Strax därefter, ta av mot Garphyttan  
avfart 112. 
Kör mot Garphyttan ca 2 km. tills stadsbebyggelsen tar slut. 
Ridanläggningen syns då på vänster sida. Även skyltat Karlslunds herrgård. 
 
 
Hjärtligt välkomna till Karlslund! 
 

 

 

 

 

 

    


