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Parkering 
Parkering sker enligt de anvisningar ni får när ni anländer. Dag besökare skall parkera bakom 
ridhuset. Tänk på att vi har mycket ont om plats. Om alla visar hänsyn och hjälper till kommer vi 
lyckas. Personbilar får ej plats att parkera på tävlingsområdet. HFRK tar inget ansvar för inbrott i 
bilar, lastbilar mm. Det är absolut förbjudet att parkera framför entrén eller i bussgatan.  
 
Uppstallning 
Det är tillåtet att anlända HFRK tidigast torsdagen den 25 mars kl 12.00. Vi vill ej att ni anländer 
efter klockan 23.00. Till varje box ingår det 2 balar spån. Extra spånbalar går att köpa av 
stallansvarig för 100 kr per bal. HFRK tillhandahåller ej skottkärror och grepar. Det är inte tillåtet 
att passera genom de stallar som finns på området. All uppstallning sker på egen risk.  
 
Sekretariat 
Sekretariatet är beläget i foajén i anslutning till caféet.  Avanmälan och ev. ändringar görs via mail 
till tavling@hfrk.nu alternativt 042-15 85 15 senast en timme före aktuell klass. Ryttare med F-skatt 
sedel skall kunna lämna kopia på denna före första start. 
 
Sekretariatets öppettider: En timme före första start och en halv timme efter sista start varje dag.
  
 
Preliminära startlistor kommer att publiceras på www.equipe.com 
 
Starttider   
Fredag 26/10   15:00 
Lördag 27/10  08:00 
Övriga dagar  09:00 
 
 
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.   
 
Bangång 
Kort bangång kommer att ske mellan klasserna. Det finns även möjlighet att gå banan under de 
pauser vi har för att preparera underlaget.  
 
 
 
 



 
Prisutdelningar 
Vi tar in de sex främst placerade ryttarna. Dessa ska samlas omgående efter sista start på 
framhoppningen. Man följer sedan prisutdelarens instruktioner.  
 
Funktionärer 
Tävlingsledare Tomas Hammar   0738227422  
Sekretariat  Sussi Hagman/Camilla Nilsson 042 158515 el tavling@hfrk.nu  
Domare  Jaana Alvesparr 
Överdomare  Annika Pihl/Birgitta Ernblad 
Banbyggare  Maria Alfredsson 
Veterinär  Barbro Olsson 
 
Veterinärbesiktning 
Samtliga hästar skall veterinärbesiktigas före första start. Gäller ej tävlande måndag och tisdag. 
Veterinärbesiktning sker i ryttargången ingång via volten.  Veterinäravgift kommer att tas ut med 
100 kr per häst.                    
Besiktningstider: 45 minuter före första start därefter hela dagarna 
 
Servering 
Enklare servering finns på entréplan.  
 
Duschar 
Ett fåtal duschar finns på anläggningen i omklädningsrummen ovanför longervolten. 
  
Vägbeskrivning 
Se www.hfrk.nu under rutan kontakt 
 

Varmt välkomna önskar HFRK 
 
 
   


