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Ryttarmeddelande 

Nordhallands ridklubb hälsar dig och din ponny VÄLKOMNA till vår Dressyr tävling ELIT  
2-4 november 2012 med Lag-SM samt kvalfinal till Globen ponny Kür cup 

 
 

 
 
Tävlingskommitté och funktionärer här på NHRK hoppas att vi skall få en trevlig helg 
tillsammans. Därför förser vi dig nu med en hel del information som vi önskar att du läser 
igenom. 
Vi vill vara uppdaterade, så anmäl snarast dina ändringar! via e-post till tavling@nhrk.se 
 

Klasser och domare:  

Fredag 2/11 
Kl 07,00 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminärt 
kl 11,00 

Klass 1  
Domare 
 
Klass 2 
Domare 
 
Klass 3 
Domare 
 

LAP:0 2007 kategori B 
Domare: Tundi Andersson Britt Hammar Lena Mårtenson  
 
LA:4 2008  
Domare: Tundi Andersson Britt Hammar Lena Mårtenson  
 
FEI:s Lagtävlan för ponny 2012  
Domare: Christina Axén Thomas Berlin Carina Löfving 

 

Lördag 3/11 
Kl 08,00 
 
 
 
 
 

Söndag 4/11 
Kl 07,30 

Klass 4 
Domare 
 
Klass 5 
Domare 
 

FEI:s Inledande program för ponny 2012  
Tundi Andersson Lena Mårtenson Eva Axelsson 
 
FEI:s Inledande program för ponny 2012 LAG-SM 
Domare: Calla Curman Anik Tifelt Tomas Berlin 

 
 

Klass 6 
Domare 
 
Klass 7 
Domare 
 
Klass 8 
Domare 

FEI:s FEI:s Lagtävlan för ponny 2012 LAG-SM 
Domare: Camilla Assarsson Britt Hammar Eva Axelsson 
 
FEI:s Ponny Kür 2007, Globen ponny Kür Cup kvalfinal 
Domare: Anne Persson Thomas Berlin Elisabeth Wermé 
 
FEI:s Ponny Kür 2007 (övriga deltagare) 
Domare: Anne Persson Thomas Berlin Elisabeth Wermé 
 

 

 

 Överdomare: Christel Wiberg 
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Preliminärt tidsprogram 
Lämnas ut när ni anmäler er i sekretariatet vid ankomsten. 
Besked om starttider hittar du på vår hemsida: www.nhrk.se senast tisdagen den 30 oktober. 
De fasta starttiderna fastställs dagen innan, gäller fredag, lördag och söndag, senast klockan 
18.00.  
 

 Veterinär 
Lagdeltagare och reserver som rider SM-klasserna skall veterinärbesiktiga sin ponny på lördag 
3 november mellan kl. 10,30 – 13,00.  
Veterinär avgift 350 kr/ponny betalas i sekretariatet vid ankomst. 
 

 Kürmusik 
CD:n skall vara markerad med namn på ryttare och ponny och lämnas till sekretariatet senast 
fredagen 2 november kl 18.00. Soundcheck är direkt efter lördagens sista klass. Vi kommer att 
försöka lägga in soundcheck under lördagen vid en längre paus kommer att anslås vid 
sekretariatet. 
 

 Sekretariatet 
Du är välkommen till oss i sekretariatet. Här visar du dina vaccinationsintyg etc. före start. Vi 
öppnar en timme innan första start och stänger ca en timme efter sista start varje dag. Under 
torsdagen 1 november har vi öppet ifrån klockan 14.00 - 20.00. Telefonnummer till 
sekretariatet under tävlingen är 070-695 27 50 
 

 Tävlingen 
Tävlingen är inomhus i ridhus 26 x 78 m och framridning inomhus i ridhus 20x60. På torsdagen 
finns möjlighet att rida på tävlingsbanan mellan kl 18.30 - 20.00 samt på framridningsbanan 
hela kvällen fram till klockan 20.00. därefter skall det harvas. 
 

 Invigning 
Invigningen av SM sker på fredagen den 2 november ca kl 19.00. Ryttarna samlas utanför 
manegen 15 minuter innan, ridklädda (klubbjacka får användas) då vi kommer marschera 
gemensamt in i ridhuset. Vi kommer att gå in lagvis, invigningen håller på ca 60 minuter. 
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Servering 
I vår trevliga kafeteria finns det möjlighet att köpa smörgåsar, korv, Dagens lunch, vegetarisk 
mat samt mat för glutenintoleranta. Vi säljer även godis, dricka, kaffe, the mm. Här har vi 
också is, plåster och andra småsaker som kan vara bra att ha. Öppettider hittar du i 
programbladet som du får på tävlingsplatsen.  
 

 Uppstallning 
Uppstallning sker på tävlingsplatsen i mobila boxar fr. o m torsdagen den 1 november från kl 
14:00, om inte något annat överenskommits. Ett begränsat antal skottkärror finns på 
tävlingsplatsen. Ta med egna redskap. På varje box kommer vi att sätta upp ponnyns samt 
ryttarens namn. Vi ber dig skriva på ett telefonnummer där vi kan nå dig, ifall vi har några 
frågor. Vi ber dig tömma boxen på allt och lägga gödslet på anvisad plats, innan du lämnar 
tävlingsplatsen. För de som inte mockar ur sina boxar, fakturerar vi en straffavgift på 500 kr. 
Vid avanmälan återbetalar vi inte boxavgiften. All uppstallning sker på egen risk. Stallet 
stänger och släcks ner senast klockan 22.00. Kommer ni senare – kontakta tävlingsledare 
Camilla Billö 0705-41 46 13. 
 

 Ryttarfest 
Vi kommer att ha ryttarfest/mingelparty i vår cafeteria direkt efter invigningen på fredagen. 
Anmälan måste ske antalet platser är begränsat. 
 

 Säkerhet 
Vi vill att samtliga som besöker och tävlar hos NHRK tänker på säkerheten och respekterar 
avspärrningar både vad det gäller hästar, ryttare, publik och funktionärer – hela tiden. 
 

 
 

 

Vägbeskrivning 
Avfart 60 från E6. Kör mot Särö ca 1,5 km. På krön tag vänster mot Vallda, Lerkil, Gottskär, 
Sandö i rondellen. Kör rakt igenom nästa rondell. Kör rakt fram, passera kyrka hö sida. Efter ca 
5,6 km sväng höger vid skylt Lerkil 2. Följ vägen, vid skylt Idrottsplats – Ridklubb sväng höger. 
Sväng höger vid 3-vägs korsning. Därefter, kör förbi fotbollsplaner, tag vänster och förbi stall. 
Parkera på anvisad plats.  
 
När du kör hem från tävlingen är det viktigt att du håller höger i första korsningen. Du kör 
över två vägbulor och kommer fram till en större väg. Här svänger du vänster. Vid nästa 
korsning svänger du vänster igen. Du är nu på den väg som du kom till NHRK på. Vi måste 
respektera detta då vägen fram till ridhuset är smal och det är många transporter som skall 
passera. 

 

 
 
 

 
 
  Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till NHRKs tävlingsplats Ledet-Lerkil 
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