
MEDDELANDE TILL RYTTARE 

för Hamre Ridklubbs regionala/nationella hopptävling för ridhäst 2 - 4 
november 2012 

 
Hamre Ridklubb hälsar ryttare, hästar och övriga välkomna! 

 
 

Sekretariat 
är beläget i stora ridhuset, på kortsidan (uppför trappan). 

 

Öppettider: 

Fredag 2 november kl 7.00 – 30 minuter efter sista start 

Lördag 3 november kl 8.00 - 30 minuter efter sista start 

Söndag 4 november kl 8.00 – 30 minuter efter sista start 

Telefon: 021-80 02 40 (Obs! Telefonnumret gäller endast under tävlingsdagarna – övrig 

tid finns ingen på det numret som kan svara på frågor ang tävlingarna.) 

 

Meddela gärna ändringar och strykningar innan tävlingsdagen med mail till info@hamreridklubb.se. 

Obs! Ändringar efter kl 15 torsdag 2/11 kan ej tas emot via mail – ring då i stället till sekretariatet 

på fredagen! Vi kommer att lägga ut uppdaterade startlistor på 

http://online.equipe.com/sv/competitions/5563, torsdag kväll (efter kl 18).  

 

Ryttare som inte hade tillräckligt med pengar på sitt ryttarkonto på likviddagen (26/10) är strukna 

och syns inte i startlistorna. Om pengarna kommer in på ryttarkontot innan tävlingen, går vi in och 

drar anmälningsavgiften manuellt och tar därmed bort strykningen. 

 

Du är automatiskt startanmäld till alla klasser du anmält. 

Avanmälan ska göras senast 30 min före klassens start. 

 

Online-rapportering finns på http://online.equipe.com/sv/competitions/5563.  

 

Kom i tid! Vi vet av erfarenhet att tävlingarna ofta går fortare än man tror! Om du rider i de 

senare klasserna – titta gärna på online-rapporteringen eller ring till sekretariatet och fråga hur 

långt tävlingen har kommit för att du ska kunna planera din resa. Vi har tyvärr inte möjlighet att 

vänta på sena ekipage, ej heller att flytta starter inom klassen. 

 

Strykning p g a skada eller sjukdom hos ryttare eller häst debiteras endast 100 kronor i 

administrativa kostnader om veterinär- eller läkarintyg lämnas senast 7 dagar efter tävlingsdag. 

Intyget skickas till Hamre Ridklubb, Box 1146, 721 28  Västerås eller mailas till 

info@hamreridklubb.se. Anmält ekipage som uteblir utan att meddela strykningen i förväg skall 

betala straffavgift 150 kr/klass utan anmodan. Alla avgifter ska vara betalda inom 10 dagar efter 

tävlingen. Om vi måste påminna tillkommer en administrationskostnad på 150 kr. Avgifter betalas 

till Hamre Ridklubbs pg: 79 33 68-2. 

 

 

 

Parkering sker på stora parkeringsplatsen öster om stora ridhuset.  

 

 

Veterinärbesiktning sker nordost om stora ridhuset.  Veterinär: Magdalena Bostedt. 

Veterinäravgift 100 kr betalas i sekretariatet. Veterinärbesiktning ska ske före start i alla regionala 

klasser.  

 

 

Vaccinationsintyg visas i sekretariatet innan urlastning. 
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Banan 
Tävlingarna hålls i ridhus 24 x 80 m med avgränsning för collectingring. Av säkerhetsskäl är endast 

en medhjälpare per ekipage tillåten i collectingring.  

Framhoppning i ridhus 20 x 40 m. På framhoppningen får 6 ekipage och en medhjälpare per 

ekipage vistas.  

 

Banbyggare: Peter Lundström 

 

 

Prisutdelning  
Endast de sex främsta till prisceremonin, övriga pristagare hämtar sina priser i sekretariatet. 

 

 

Cafeteria 

finns i byggnaden mellan ridhusen. Cafeterian har dagens rätt, smörgåsar, godis m.m.  

 

 

Förfrågningar:  
Endast via mail info@hamreridklubb.se.  Till sekretariatet under tävlingsdagarna tel 021-80 02 40. 

 

 

Vägbeskrivning 
E18 till Västerås. 

Följ Trafikverkets skyltning till Västerås Flygplats. Står även ”Irsta” på skyltarna. 

Efter flygplatsen, tag första vägen till höger (Väderleksgatan) 

Sen första större vägen till vänster, vid villaområdet (Hamregatan). 

Sen första till vänster igen. 

Små vita skyltar finns efter vägen.  

 

Om du kör med GPS så är adressen: Västerås, Hamre Gård 1. 
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Preliminärt tidsprogram 

 
2 november kl 8.00 
Klass 1    1.10 m Ridhästar 74 + 42 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

Därefter 

Klass 2 1.20 m Ridhästar 99 + 40 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

  

Därefter 

Klass 3 1.30 m Ridhästar 51 + 5 st 

 Bed A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

3 november kl 9.00 
Klass 4   1.20 m Ridhästar 70 + 29 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

Därefter 

Klass 5   1.30 m Ridhästar 76 + 11 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

Därefter 

Klass 6   1.40 m Ridhästar 23 st 

 Bed A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

4 november kl 9.00 
Klass 7 1.25 m Ridhästar 34 + 15 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0/A  

 Rosett, plakett, premier 

 

Klass 8 1.30 m Ridhästar 42 + 7 st 

 Bed A:0/A 

 Rosett, plakett, premier 

 

Klass 9 1.35 m Ridhästar 33 st 

 Bed Hoppning i två faser A:0 + A:0  

 Rosett, plakett, premier 

 

Klass 10 1.40 m  24 st 

 Bed WR En omgång A:0 och en Final A:0 

 Rosett, plakett, premier 

 

 

  

 

 

Välkomna önskar Hamre Ridklubb! 


