
RYTTARMEDDELANDE 
För tävlande i FalkenbergortensRF regionala och nationella 

dressyrtävling 19 – 21/10 2012 
 

 

Sekretariatet Öppnar 1 timme före första start varje dag och stänger 30 min efter dagens sista start. 

Telefon: 0706-98 86 12 eller 0346-16939.  
OBS! Vaccinationsintygen skall visas i sekretariatet! 
 

Efteranmälan Mottages i mån av plats via mail, lenaolandersson@hotmail.com fram till kl. 18.00 dagen 

före aktuell klass. 

 
Avanmälan Skall ske via mail, lenaolandersson@hotmail.com fram till kl. 18.00 dagen före 
respektive klass.  

Efter den 5 oktober kl 18.00 återbetalas avgifterna endast mot uppvisande av läkar- eller 

veterinärintyg senast 7 dagar efter tävlingen, dock tas en adm. avgift ut på 100 kr. Uteblivet ekipage 
debiteras även en straffavgift på 150 kr/ start. 
 
Uppstallning 1 spånbal ingår, extra spån finns att köpa för 100 kr/bal. Boxen skall tömmas helt och sopas 
ur innan avfärd. Annars erläggs en avgift om 500 kr/box.  
 

Parkering Vänligen fyll i ert mobilnummer på den lapp som parkeringspersonalen delar ut. Denna 

lapp skall sedan läggas i bilens vindruta väl synligt. 
 

Viktigt! Då vi har ridskoleverksamhet skall hjälm bäras vid all ridning, utom i anslutning till start där hatt 

får bäras.  
 
Framridning Sker i ridhus 20*70m flis/grus.  

 
Anläggningsskiss Finner Ni på www.forf.se under tävling-anläggningsskisser. 
 

Servering Välsorterad servering finns på tävlingsplatsen. 
 

Startlistor/resultat Publiceras online (länk finns även via vår hemsida, www.forf.se) från den 15 oktober. 
 

Publicering Arrangören förbehåller sig rätten att använda bilder av egen fotograf i marknadsförande 

syfte av klubben och dess verksamhet på vår hemsida samt egenproducerade trycksaker. Vill du vara 
anonym, vänligen kontakta sekretariatet. 

 
Prisutdelning Sker till fots på tävlingsbanan, direkt efter respektive avslutad klass. 

 
 

Överdomare Madeleine Hertinge 

Dressyrdomare Se respektive startlista 

Tävlingsledare Lena Olandersson 

Säkerhet Mia Johnsson 

Sekretariat Lena Olandersson 

 
Preliminärt program Se respektive startlista 
 

 
 
 
 



 
 
Vägbeskrivning 
E6 söderifrån Kör av vid Exit nr 49 Heberg och tag höger efter avfarten. Efter ca 2,5 km, ta 

vänster vid korsning mot Skrea Strand. Efter ytterligare några km kommer en rondell, kör rakt fram. 

Anläggningen ser Ni nu på Er högra sida. Följ sedan FORFs skyltar. 
E6 norrifrån Kör av vid Exit nr 49 Heberg och tag höger efter avfarten. Efter ca 2 km, ta vänster 

vid korsning mot Skrea Strand. Efter ytterligare några km kommer en rondell, kör rakt fram. 

Anläggningen ser Ni nu på Er högra sida. Följ sedan FORFs skyltar. 
Väg 154 Vid Granngården, sväng ut på motorvägen mot Malmö. I övrigt, se E6 norrifrån 

Väg 150 Vid Shell, sväng ut på motorvägen mot Malmö. I övrigt, se E6 norrifrån 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FALKENBERGSORTENS RF! 


