
    
 

Meddelande till ryttare 
 
Välkomna till Örebro fältrittklubbs regionala och nationella tävlingar i hoppning 
för häst den 27–28 oktober 2012 med klubbmästerskap för Öfk:s ryttare 
 

Sekretariat tävlingsdagen 072-552 19 01.  
Fax 019-27 21 16  
Hemsida www.ofk.t.se  www.equipe.com  
 
Upplysningar om uppstallning, bana etc. lämnas av Ulf A. Eriksson, ulf.eriksson@ofk.t.se,  
sms 070-683 94 83   
Startlistor, ändringar etc. Lotten Beijer-Ahlqvist, lotten.beijer@gmail.com, sms 070-545 34 90. 
 
Tävlingsledare:  Emma Andersson, 070-660 31 25 
Överdomare: Anita Ivarsson,  
Domare: Bengt Nilsson 
Banbyggare: Sara Brink 
Banchefer:  Pehr Emanuelzon och Barbro Fischerström 
Veterinär:  Lotten Bäckgren  
Prisutdelare: Sara Molander 
 
1 Sekretariatet  
Sekretariatet ligger i gamla ridhuset ovanför cafeterian i ridhuset. Öppet lördag från kl. 9 och söndag från 
kl. 7.30 till tävlingarnas slut. 
 
2 Handlingar, betalning m.m. 
Alla avgifter (veterinär, anmälningsavgifter, boxavgift, elavggift) ska vara betalda innan start.  Du ska 
kunna visa vaccinationsintyg m.m. då vi begär det. Utbetalning av premier och ev. återbetalningar görs via 
tdb till den som anmält hästen.  
 
Återbetalning av avgifter görs endast mot inlämnat veterinär- alt. läkarintyg senast den 5 november. 
 
3 Avanmälan 
Sker via tdb fram till torsdag därefter via mejl till lotten.beijer@gmail.com alt. sms 070-545 34 90. 
 
4 Startlistor 
Samtliga anmälda som inte har avanmält sig är startanmälda. Preliminära startlistor finns på 
www.equipe.com från måndag kväll den 22 oktober. De uppdateras sedan kontinuerligt. 
 
Vid färre starter än 20 i respektive klass halveras premierna. 
 
5 Veterinär 
Veterinärbesiktning vid röda ladan från kl. 12.30 lördag. De hästar som endast går 1.10, ska inte besiktigas. 
Söndag från kl. 8. Veterinäravgift 100 kr. 
 
6 Parkering 
I paddocken vid nya ridhuset alternativt enligt parkeringsvaktens anvisning. Följ anvisning och skyltning. 
 
7 Uppstallning i box 
Uppstallning i permanent gäststall. Följ anvisning av uppstallningspersonal.  
Kommer du på fredagen, ring 070-683 94 83  
 
8 Prisutdelning 
Till prisutdelningen kommer de sex främst placerade till häst. Övriga placerade hämtar sina priser i 
sekretariatet. Unghästekipage hämtar ev. rosett i sekretariatet. 
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9 Servering 
Enklare servering finns på plats. Dagens lunch serveras både lördag och söndag 75 kr. 
 
10. Observera! Ändrad bedömning i klass 2 på lördagen 
 
11. Tidsprogram och klasser: 
 
Lördag 27 oktober, regional tävling. Ny starttid p.g.a. det stora antalet starter. 
Kl. 10.30 Klass 1  1.10-hoppning två faser A:0+A:0/A  

 
Antal anm. 52/21 

d.e Klass 2  1.20-hoppning två faser A:0+A:0/A  
I klassen ingår KM för Öfk:s juniorer 
 

Antal anm. 72/25 

d.e.  Klass 3 1.30-hoppning i två faser A:0+A:0/A 
 

Antal anm. 45/8 
 

    
Söndag 28 oktober, nationell tävling 
Kl. 9 Klass 4  1.20-hoppning bed. A:0/A 

 
Antal anm. 43/7 

d.e Klass 5  1.30-hoppning två faser A:0+A:0/A 
I klassen ingår KM för Öfk:s seniorer 
 

Antal anm. 44/1 

d.e Klass 6 1.40 hoppning två faser A:0+A:0 Antal anm. 28 
 
 

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! 

 

Örebro fältrittklubbs huvudsponsorer. 
 

   


