
Änglahoppet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Inomhus SM, Ungponny och Mountain Horse Ponny Cup final 

31 oktober – 4 november, 2012 

Regional, Nationell och Elit tävling 

 

 

Ryttarmeddelande 

 

 
Ni är varmt välkomna till årets upplaga av Änglahoppet, som i år även innefattar. Inomhus SM, 

Ungponny och Mountain Horse Ponny Cup final.  Vi hoppas att du, dina föräldrar och din 

ponny ska få en trevlig helg här i Borås 

Totalt är 320 ekipage är anmälda till 25 klasser.  

 

 

Ankomst 
 

Boxarna är tillgängliga tidigast från kl.16.00 på tisdagen 30 oktober. Inga fordon tas emot efter 

kl. 21.00  med hänsyn till hästarna. Alla fordon svänger in vid infart före ridhuset (från Borås). 

Kör försiktigt. Stanna vid permanenta tävlingsstallet vid informationsskylten. Där ni blir 

mottagna av våra välkomstfunktionärer. 

 

Så här hittar du till Borås Ridhus: http://www.borasridhus.se/kontakt/hitta-till-boraas-

ridhus.aspx. även anläggningsskissen på samma sida. 

 

 

Ryttarmeddelande och startlistor  
 

Vi ber Er observera att ryttarmeddelandet kan uppdateras fram till tävlingen. Finns på 

www.anglahoppet.se , www.borasridhus.se, samt www.equipe.com här hitta ni också 

startlistor. 

 

  

 

 

http://www.borasridhus.se/kontakt/hitta-till-boraas-ridhus.aspx
http://www.borasridhus.se/kontakt/hitta-till-boraas-ridhus.aspx
http://www.anglahoppet.se/
http://www.borasridhus.se/
http://www.equipe.com/


Tidsprogram 
 

 

Bangång onsdag för klass 1 Änglahoppet Warm up tidigast 08.30 

 

OBS! Klass 3 och 4 hoppar samma bana. Klass 7 och 8 hoppar samma bana. Startordning 

kommer att ske kategorivis. Ex. Kat B 6-åringar Kat B 7-åringar o.s.v. 

 

 

Onsdag den 31 oktober  09.00 Klass 1   Änglahoppet Warm up    

Klass 2  SvRF 5-åringar Warm up  

Klass 3 SvRF 6-åringar Warm up  

Klass 4 SvRF 7-åringar Warm up   

Klass 5 Änglahoppet kval 1 

Klass 6  SvRF 5-åringar omgång 1  

Klass 7 SvRF 6-åringar omgång 1  

Klass 8 SvRF 7-åringar omgång 1 

 

 

Torsdag den 1 november  08.00 Klass 9 Änglahoppet kval 2  

   Klass 10 SvRF 5-åringar omgång 2  

   Klass 11 SvRF 6-åringar omgång 2  

Klass 12 SvRF 7-åringar omgång 2 

Klass 13 SM Warm up 

 

 

Fredag den 2 november  08.00 Klass 14 Änglahoppet consolation  

Klass 15 Änglahoppet Final   

Klass 160 SM omgång 1 Kat B 

Klass 161 SM omgång 1 Kat C  

Klass 162 SM omgång 1 Kat D  

Klass 17 Mountain Horse Ponny Cup Warm up 

 

   

Lördag den 3 november  08.00 Klass 18 Mountain Horse Ponny Cup kval 1  

Klass 19 SvRF 5-åringar omgång 3  

Klass 20 SvRF 6-åringar omgång 3 

Klass 21 SvRF 7-åringar omgång 3  

Klass 220 SM omgång 2 Kat B  

Klass 221 SM omgång 2 Kat C   

Klass 222 SM omgång 2 Kat D  

 

 

Söndag den 4 november  09.00 Klass 23 Mountain Horse Ponny Cup Final 

                    12.00  Klass 240 SM omgång 3 Kat B   

Klass 241 SM omgång 3 Kat C  

Klass 242 SM omgång 3 Kat D   

Klass 25 SM consolation 

Klass 25 är öppen även för Mountain Horse Ponny 

Cup-ryttare som inte startar finalklass. Dessa ryttare 

rider en bed. A på lägre höjd.  

 



 

Sekretariat 
 

Sekretariatet hittar du innanför entrén vid stora ingången, i sekretariatet betalas veterinäravgift 

och eventuellt andra obetalda avgifter. Vaccinationsintyg visas hos veterinären. Om ni vill ha 

kontakt med sekretariatet ring 0730-394398, får ni inget svar skicka sms. 

 

Öppettider: Onsdag  08.00 – 

 Torsdag-Lördag 07.00 –  

 Söndag  08.00 –  

 

Vi har en informationsdisk som är belägen innanför entrén. Funktionärerna i 

informationsdisken hjälper till med eventuella frågor, säljer Änglahoppskläder (för att se 

kläderna gå in på www.anglahoppet.se ), startlistor, biljetter till ryttarmiddagen, mm.            

Där hämtar man också ut sitt hederspris och rosetter.  

 

Du som startar Änglahoppet, SM och MHPC skall i sekretariatet få en blankett för varje ponny 

du har som deltar i tävlingen. Det är en startanmälan som, när du lämnat in den i tid, också gör 

tjänst som en lottsedel där du kan vinna ett fint pris! 

 

Blanketten skall lämnas till sekretariatet, för Änglahoppet torsdag 1november senast en 

timma efter kval 2 är slut, för SM och MHPC lördag 3 november senast en timma efter 

respektive kval/omg 2 är slut! 

 

På blanketten skall man fylla i hur man avser att starta på finaldagen. Det finns flera alternativ, 

beroende på om man går till final eller inte. Den som kommer till final med flera ponnyer i 

samma finalklass kan ange vilken man helst vill starta med i finalen. 

 

 

Varför gör vi så här? 

 

Att göra startlistorna till finalerna tar tid och det är vår ambition att snabbt komma ut med 

dessa för publicering. 

 

Tack alla ni som alltid kommer i god tid och berättar om hur ni vill starta. Detta gör vi för er! 

 

 

Framhoppning 
 

Framridning sker i manegen i nya ridhuset och framhoppning sker i lilla manegen i stora 

ridhuset. Vi kommer att hålla ett högt tempo på grund av det stora antalet starter. Endast en 

medhjälpare tillåts per ekipage. 

 

 

Bangång  
 

Vi räknar med 15-20 minuters paus mellan kategorierna. Den skall inkludera prisutdelning, och 

5 minuters bangång. Vid ombyggnad mellan ”klasserna” blir det ca 30-45 minuters paus. 

  

 

 

http://www.anglahoppet.se/


Stilhoppning 
 

Stilhoppningsdomare  

 

SM  Utses av SvRF 

MHCP  Lena Berggren/Wenderyd 

 

 

Start, ritt och prisutdelning 

 
På grund av många starter gäller följande: Två ryttare på banan samtidigt. Startsignal ges direkt 

efter föregående ryttares målgång. Trava ut från banan. De 6 främst placerade till 

prisutdelning. 

 

 

Ponnybesiktning 

 
Sker utanför ridskolestallet av Statens Jordbruksverk förordnad tävlingsveterinär Ionel Barbos 

som även kontrollerar vaccinationsintyg. Visa ”kvitto” på betald veterinäravgift, 120:-.  

OBS ! Betalning sker i sekretariatet före besiktning och samtliga ponnyer skall 

veterinärbesiktigas före sin första start! 

Veterinär finns på plats: 

Onsdag   07.30 – 13.00 och från 16.00 – sista klassen är slut 

Torsdag – Lördag 07.00 – 13.00 och från 16.00 – sista klassen är slut 

Söndag  08.00 – 13.00 och från 16.00 – sista klassen är slut   

 

 

Organisation 
 

Tävlingsledare Pia Sahlberg  0739-189981 

Sekretariat  Lotta Mänd  0723-058714 

Överdomare  Lenor Andersson 0704-262044 

Domare/Speaker Robert Solin/Stefan Fur 0705-379630  

Banbyggare  Lennart Lindelöw 0709-462040 

Veterinär  Ionel Barbos  0702-595544  

Uppstallning Dennis Rybell 0708-166162 

Parkering Mats Delin  0702-771103 

Press/Säkerhet Carina Ljung  0735-454378 

 

Ovanstående nås via anglahoppet.sm2012@gmail.com.  

 

 

Uppstallning  

 
Ej i förväg betald el- och uppstallningsavgifter betalas i sekretariatet vid ankomst. 2 spånbalar 

ingår. Det går att köpa extra spånbalar till en kostnad av 100:-/bal. Boxarna i det permanenta 

tävlingsstallet skall tömmas och borstas ur, i annat fall utgår en avgift på 400:-. Medtag egna 

mockningsredskap. Det finns brandsläckare vid alla stallar. 

  

 

 

mailto:anglahoppet.sm2012@gmail.com


Parkering 

 
Parkeringsfunktionärer finns på plats och är behjälpliga med parkering/uppställning av lastbil, 

husvagn mm. För elplats gäller 10 ampere vilket vi ber er respektera. Ni kommer att få en 

biljett som visar att elplats är betald. På den ber vi er att skriva ert mobilnummer och placera 

denna i framrutan. 

 

 

Servering 
 

I Café Hästhoven, serveras dagligen dagens rätt och fika.  

Frukost finns att köpa under hela meetinget. Serveringen tar EJ emot betalkort! 

 

 

Ryttarmiddag  

 
På fredag kväll anordnas ryttarmiddagen på Ribbingsgården i samarbete med Restaurang – 

Café Hästhoven. Sponsrad buss kör fram och tillbaka. Första transporten går ca: 19.00. Obs. 

kan ändras! Biljetter till ryttarmiddagen hämtas ev. betalas i infodisken senast fredag kl. 12.00. 

 

 

Buffé Änglahoppet 
 

Pastasallad med oliver, fetaost, rödlök, ruccola 

Potatissallad 

Grönsallad, Rhode Island dressing 

Bröd, smör 

Chili/mangoglaserad mörad fläskytterfilé 

Rödvinsås, wokade primörer 

Krämig potatisgratäng 

Kycklingspett 

 

Pris 140:-/pers 

 

 

Övrig information 

 
Invigning av SM kommer ske under fredagen före omgång 1. Utlottning av fina priser 

sponsrade av Hööks sker varje dag under hela meetinget. Vinnarna dras utifrån startlistorna. 

Vinsterna uthämtas vid infodisken. Skulle någon ryttare oturligt nog trilla av sin ponny väntar 

en smaskig tårta till tröst! 

 

 
 

Varmt välkomna! 

 


