
 

Vi tackar för er anmälan och hälsar välkommen till 

Högbo Ridklubbs dressyrtävlingar den 12-14/10, för ponny, inkl. Elitserien 

omgång 3 för zon Nord samt zon Central, på Nyhems Gård i Sandviken. 
 

Sekretariat: 

Är beläget på övervåningen av ridhuset. Telefonnummer: 026 - 27 57 64 

 

Öppettider: 

Fredag 12/10 kl 14.00 – 30 min. efter sista start. 

Lördag 13/10 kl 7.00 – 30 min. efter sista start. 

Söndag 14/10 kl 7.00 – sista ekipaget checkat ut. 

Avanmälan sker senast onsdagen den 11/10, kl. 18,00. Via sms 0766-472003, eller mail: 

anna.giljam.nilsson@realgymnasiet.se. Eventuella veteriärintyg vid avanmälan skall vara HRK tillhanda 

senast 20/10-2012. Skickas till Högbo ridklubb alt via mejl, se ovan.  

Vi kommer att tillämpa fasta starttider, vilka publiceras definitivt kvällen före klassens start (senast kl 20.00). 

Perliminära startlistor se Equipe. OBS! Starttiderna är prelimininära fram till kvällen före 20.00, 

därefter publiceras definitiva tider. 

OBS. Klass 21 och 31 är endast en deltagarlista, startlista publiceras 11/10. 

 

Laguppställning: Lagledare ombedes att mejla preliminär laguppställning till 

anna.giljam.nilsson@realgymnasiet.se. Senast den 10/10-2012 kl 17.00. 

Vänligen lämna den slutgiltiga laguppställningen så snart ni kan för att underlätta sekretariatets arbete med 

startlistorna. Regler för detta se : http://www3.ridsport.se/Tavling/Dressyr/TR-Regler/Ponnyallsvenskan/  

 

Tidschema : 

Fredag 12/10 kl 15.00  klass 1 

Lördag 13/10 kl 08.00 klass 2 (21), därefter klass 3 (31). 

Söndag 14/10 kl 08.00 klass 4, därefter klass 5, 6, 7 och 8 

För detaljerade tider se Equipe. 

 

 

Funktionärer: 

Överdomare – Bengt Carlsson 

Tävlingsledning – Anna Giljam Nilsson 0766-472 003/ Anna Eriksson 072-217 35 84 

      

Dressyrdomare –  Pga sjukdom är det viss förändring på domarsidan 

     klass  

Molly Hedqvist  1, 2 (21), 4, 5, 6 

Agneta Aronsson  2 (21) 

Ann-Christin Ekström  1, 2 (21), 4, 5, 6 

  Christina Lundin  3 (31), 7, 8 

  Jennie Harrysson  3 (31) 

  Kari Ekström   3 (31), 7, 8 

  Yvonne Sjödin  7, 8 
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  Fredrik Böhling  4, 5, 6 

 

 

 

Handlingar etc.: 

Gällande mätintyg och vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning. 

Ekipage som anländer före fredag kl 14.00 ombedes att kontakta Anna Giljam Nilsson 0766-472 003. 

 

Priser: 

Täcke till segrande ekipage i resp. kategori, anmälningsavgift åter till placerade ekipage. 

 

Nummerlapp: 

Nummerlapp tillhandahålles inte. Ryttare ska medta egen nummerlapp, vilken alltid ska bäras väl synlig 

under hela tävlingen när hästen vistas på anläggningen. 

 

Uppstallning: 

Sker på anläggningen i permanenta tävlingsstallar på gjuten platta. 2 spånbalar ingår.  

Mer spån finns att köpa för 100:-/bal. 

Medtag vattenhink & mathink/krubba! 

Boxarna skall tömmas innan hemfärd, annars debiteras en avgift, på 500:- 

Daguppstallning finns mot en kostnad av 200:-. 

 

Servering: 

Cafeterian i ridhuset serverar frukost, dagens rätt, kaffe, smörgåsar m.m. 

Cafeterian öppnar kl 14.00 på fredagen. 

 

Framridning: 

Inför klass 1 klass kat B, sker framridningen endast i stora ridhuset (tävlingsridhuset) från kl 14.00. 

 

 

 Vägbeskrivning: 

 

Norr- & söderifrån: E4 mot Gävle – Riksväg 80 mot Sandviken – Länsväg 272 mot Ockelbo. 

 Efter ca 2,5 km finns vi på vänster sida. 

Öster- & västerifrån: Riksväg 80 mot Sandviken – Länsväg 272 mot Ockelbo. 

 Efter ca 2,5 km finns vi på vänster sida. 

 

 

 

Återigen varmt välkommen till Högbo Ridklubb! 

 

 

 
 


