
 
 

 

 
 

Meddelande till Ryttare 
Välkommen till Ljungby Ridklubbs Hösthoppning med ”Globenkval” II i  

 Prins Carl Philips pris.  
Nationell och regional tävling i hoppning för ponny 20-22 september 2013 

 
 

 
Tidsprogram 
 
Fredag 20 sept. kl. 08.00  Klass 11  LB hoppning bed. A:0+A:0/A 

 
Klass 10 LA hoppning bed. A:0/A 
 
Klass 9  Msv B hoppning A+A:0/A  
 

 
Lördag 21 sept. kl. 08.00  Klass 8 LB hoppning bed. A:0+A:0/A 

 
   Klass 7 LA hoppning bed. A:0/A 
   OBS. ändrad bedömning pga stort antal starter 
 

Klass 6 Msv B hoppning bed. A:0/A 
 

    
Klass 5  Msv B hoppning bed. A:1a 
 Endast Kat. B 

 
Klass 4  Msv:A hoppning bed. A:1a 
 
 

Söndag 22 sept. kl. 08.00 Klass 3 LA hoppning bed A:0 
 

Klass 2  Msv B hoppning bed. A:0+A:0 
 
Klass 1  Msv:B+5 hoppning bed. A:0+A:0 
Semifinal II ” Globenkval” endast kat. C & D 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SEKRETARIATET finns i stora ridhusets entré och är öppet fredag-söndag 07.00 till 
tävlingsdagens slut. Du är automatiskt startanmäld till alla klasser du anmält. Avanmälan 
ske senast 45 min innan klassen startas. Till tävlingsdagarnas första klasser ska 
ändringar och avanmälan ske senast kl. 20.00 kvällen innan.  
Veterinäravgiften, 120kr/ekipage, betalas i sekretariatet. Betalning med kort är möjlig. 
Förfrågningar eller ändringar Ninni Svensson 070 592 99 53, Mali Larsson 070 3705372 
eller mail tavling.ponny@ljungbyridklubb.org.se  
Telefon till tävlingsplatsen är 0372-100 71 
 
VETERINÄRBESIKTNING sker före första start nere vid tävlingsstall/servicebyggnad. 
Avg. 120kr/ekipage. Vaccinationsbeviset ska visas vid veterinärbesiktningen. Veterinär 
närvarande alla dagar från 07.00, rast mellan 12.00 -13.00. Vid ev. ytterligare behov av 
veterinär kontakta sekretariatet. 
 
UPPSTALLNING i permanent tävlingsstall och mobilt tältstall enl. särskild lista. 
Avbokad box efter 9/9 kl. 18.00 kommer att debiteras. Ingen väntelista finns på box. 
Extra spån kan köpas 80 kr/bal. Vid avresa mockas box väl, spånet ska ligga kvar. 
Ej rengjord box faktureras 300 kr. 
Ankomst torsdag tidigast kl.17.00 och senast kl. 22.00 då stallarna släcks. Vänligen 
respektera detta! Uppstallningsansvariga Birger Larsson ”Bidde” 070 6910556, Peter 
Andersson 076 5370307, Andreas Larsson 070 6366559 
Enbart de som bokat och betalt el-plats kan erbjudas plats på uppstallningsområdet. 
Övriga hänvisas till dagparkeringsområdet. 
 
EL För allas säkerhet och trevnad gäller följande för din el-anslutning. Vi förbehåller oss 
rätten att besiktiga er anläggning innan inkoppling får ske. Vid upprepade fel som stör 
övrig elleverans förbehåller vi oss rätten att koppla ur er anläggning utan att ni kan ställa 
krav på återbetalning. 
 
BANBYGGARE Thomas Lennartsson 
 
FRAMRIDNING i ridhus 23 x 40 m och på grus. 
 
SERVERING med frukost och dagens rätt finns på tävlingsplatsen. 
 
STARTLISTOR kan hämtas utanför sekretariatet samt under www.equipe.com 
 
PRISUTDELNING sker med de 6 först placerade till häst, övriga pristagare hämtar sina 
priser i sekretariatet. 
 
Vägbeskrivning 
E4 från söder. Ta av vid Ljungby norra infart mot Växjö, Kalmar väg 25. Kör rakt fram i 
rondell, följ vägen mot Växjö, Kalmar över Lagaån. Efter 200 m ta vänster mot Åby, 
därefter direkt höger. Infarten till anläggningen är nere vid tävlingsstallet. 
E4 från norr. Vid Ljungbys norra infart ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som 
ovan. 
Från Halmstad. Kör norrut på E4 ta av mot Växjö, Kalmar väg 25, därefter som ovan. 
Från Växjö. 3 km innan Ljungby ta höger mot Åby därefter direkt höger, se ovan. 
Hjärtligt välkomna önskar Tävlingssektionen, Ljungby 

mailto:tavling.ponny@ljungbyridklubb.org.se

