
Välkomna till Helsingborgs Fältrittklubb 
 regional/nationell 

 29-30 september 2012 på Ridsportens Hus, Helsingborg 
 
 
Tidsprogram 
Lördagen den 29 september 

Kl 08:00  Klass 1 110 cm bed två faser A:0/A:0  avd A/B 
Därefter  Klass 2 120 cm bed A:0   avd A/B 
   Klass 3  130 cm bed två faser A:0/A:0  avd A/B 
   Klass 4 140 cm bed A:0      
 
Söndagen den 29 september 

Kl  08:00   Klass 5 115 cm bed två faser A:0/A:0  avd A/B 
Därefter  Klass 6 125 cm bed A:0   avd A/B   
   Klass 7 135 cm bed A:0 
   Klass 8  145 cm bed A1:a       
     
 
Parkering 
Parkering bakom ridhuset enligt anvisningar. Tänk på att det kommer bli trångt vi har en 
förhållandevis liten parkering. Vänligen respektera de anvisningar ni får från parkeringspersonalen. 
 
Sekretariat 
Sekretariatet är beläget i kansliet i foajén. Avanmälan görs via mail till tavling@hfrk.nu alternativt 
042-158515 senast en timme före aktuell klass. Frågor till Tomas Hammar 0738227422.  
Sekretariatets öppettider:  Lördag 07:00 – 30 min efter sista start 
    Söndag 07:00 – 30 min efter sista start 
 
Preliminära startlistor kommer att publiceras på www.equipe.com 
 
Framridning 
Framridning sker på uteridbanan mellan stallen. Framhoppning sker i lilla manegen. Max 9 ekipage 
på framhoppningen. Displayen i paddocken visar vem som får gå in på framhoppningen. Vi kommer 
ha två till tre ryttare på banan samtidigt, det är viktigt att alla håller sig väl framme till start. Det är 
viktigt att ni respekterar att endast en medhjälpare får finnas på framhoppningen per ryttare.  
 
Bangång 
Kort bangång kommer att ske mellan samtliga klasser. Det är tillåtet att gå banan under 
banpreparering. 
 
Prisutdelningar 
Vi tar in de 6 främsta till prisutdelning. Premier betalas ut via TDB. Företag måste visa upp F-
skattsedel i sekretariatet. 
 
 
 
 
 
 



 
Funktionärer 
Tävlingsledare Tomas Hammar  0738227422     alt  tomas.hammar@hfrk.nu  
Sekretariat      042 158515      alt  tavling@hfrk.nu  
Domare/speaker Annika Pihl 
Överdomare  Jaana Alvesparr 
Banbyggare  Maria Alfredsson 
Veterinär  Barbro Olsson 
 
Veterinärbesiktning 
Samtliga hästar skall veterinärbesiktigas före start. Detta sker i ryttargången, ingång via volten. 
Veterinäravgift kommer att uttagas med 100 kr per häst. Denna skall betalas före hemfärd. Vi tar ej 
kontanter utan vill att ni betalar med kort. 
Veterinärtider:  Lördag 07:00 till sista start. 
   Söndag 07:00 till sista start 
 
Servering 
Enklare servering finns på entréplan. Grillvagn med varm mat kommer att ställas upp 
på baksidan vid utgången från stora manegen. 
 
Vägbeskrivning 
Se www.hfrk.nu under rutan vägbeskrivning. 
 
  
 
 

Varmt välkomna önskar HFRK 


