
              Meddelande till ryttare 

Jönköpings Fältrittklubb hälsar dig välkommen till de regionala och 
nationella tävlingarna 28 - 30 september  2012 

 

Sekretariatet är beläget på andra våningen i stora ridhuset, och har öppet torsdag 18.00-
21.00, fredag från 09.30, lördag från 07.00 och söndag från 07.30 till tävlingarnas slut. Du 
är automatiskt anmäld till alla klasser du anmält. För dagens första klass skall ändringar 
och avanmälan ske dagen före senast en timma efter sista klassen är slut. För övriga 
klasser under dagen skall avanmälan ske senast 40 min. före klassens början. Anmält 
ekipage som uteblir debiteras enl. TR.  Betalning med betalkort möjligt. 

Ändringar och förfrågningar görs till jhoppning@yahoo.com . Förfrågan kan även göras till 
Lotta Gustafsson 070-543 40 54 eller Annica Ottosson 0706-37 07 75. På tävlingsdagen 
nås vi på dessa nummer. 

 

Hästbesiktning sker på planen framför ridskolans stall. Avgift  100kr/häst. 
Vaccinationsintyg visas i sekretariatet. 

Besiktning: fredag från 11.00, lördag från 07.00 och söndag från 08.00.  

Finns inte veterinären på besiktningsplatsen, kontakta sekretariatet. 

 

Hovslagaren får du kontakt med via sekretariatet. 

Domare: fre       Emil Bolin 

 lör-sön Stefan Fur 

Överdomare: Claes Hedenman 

Banbyggare: Lennart Lindelöw 

 

Avlastning/parkering sker på anvisade platser. 

 

Uppstallning sker i mobila tältstallar enl. särskild lista som finna vid sekretariat, stallens 
kortsidor samt stallpersonal. 

Avbokad box kommer att debiteras. Ingen väntelista finns för box. Extra spån kan köpas för 
85 kr/bal, betalas i sekretariatet. Boxarna ska mockas men behöver ej tömmas på spån. 
Medtag egna mockningsredskap. Ej urmockad box debiteras med 300 kr. 

Ankomst torsdag tidigast kl 17.00 och senast 22.00. V.g ring om ni kommer på torsdag 
kväll.  Vänligen respektera detta! 

Telefon till uppstallningsansvarig: 070-589 73 33   Eva Hansson 

 

mailto:jhoppning@yahoo.com


El För allas säkerhet och trevnad gäller följande för elanslutning. 

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. 

 

Servering med varm ”dagens” finns på tävlingsplatsen. Den som vill ha en enklare frukost i 
serveringen, beställer den dagen före. 

 

Preliminära startlistor kommer att finnas på www.jonkopingsfaltrittklubb.se 

 www.equipe.com. 

På tävlingsdagarna anslås listor utanför sekretariatet. 

 

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

 

Meetingpris  5000 kr kontant sponsras av TRANSCORD. 

 

Vägbeskrivning finns som länk på www.jonkopingsfaltrittklubb.se 

 

 

 

 

 

 

 
 Säkerhetsregler 
 För att öka säkerheten för människor och hästar vid våra tävlingar gäller följande: 

• Endast ryttare till häst vid framridning 

• Endast en medhjälpare per ekipage på framhoppningen 

• Följ våra skyltar och funktionärers anvisningar var man får rida och gå. Att 
inte följa detta kan medföra avstängning från tävlingen. 

• All fordonstrafik inom tävlingsområdet förbjuden. 
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Tidsprogram                   OBS! I klass 9 och 7 startar avd B före avd A 

 

Fredag 28 sep. kl 12.00 Klass 10 1.20 hoppning bed A:0/A:0/A 

Regional   Klass 9 1.30 hoppning bed A:0/A 

 

    

Lördag 29 sep. kl 08.00 Klass 8 1.20 hoppning bed A:0/A 

Nationell   Klass 7 1.30 hoppning bed A:0/C/A 

   Klass 6 1.40 hoppning bed A:0 

    

 

Söndag 30 sep kl 09.00 Klass 5 1.25 hoppning bed A 

Nationell   Klass 4 1.30 hoppning bed A 

   Klass 3 1.25 hoppning bed A:0/A:0 

   Klass 2 1.35 hoppning bed A:0 

   Klass 1 1.45 WR En omgång A:0  

och en final A:0 

                                                                                         
 

Hjärtligt välkomna önskar Tävlingssektionen 

Jönköpings Fältrittklubb 

 

 

 


