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Ryttarmeddelande 
 

Nordhallands Ridklubb hälsar dig och din ponny VÄLKOMNA 
till vår Regional/Nationella dressyrtävling den 8 mars 2014 

 

Vi vill vara uppdaterade, så anmäl snarast dina ändringar! 

via e-post till tavling@nhrk.se  
 
 Fasta starttider finns tillgängliga på Equipe den 7 mars 

efter kl 18.00. 
 

 
 
 

 

   

 

Sekretariatet 
 
 
 
Uppstallning 
 
 
 
Tävlingsbana                    
 
Prisutdelning 

Vi har öppet från klockan 07.00. 
Besök sekretariatet innan du lastar ut.  
Var beredd att visa vaccinationsintyg. 

 
I uppstallningen ingår endast en halv bal strö. Torv finns att köpa för 100 kr 
balen.  Det är tillåtet att ta med eget spån eller torv. Allt skall mockas ut innan 
avfärd. Uppstallning kostar 300 kr.  
 
 
Inomhus på fibersand. (Framridning inomhus på sand och spån.) 
 
Prisutdelningen sker till fots i manegen direkt efter respektive klass. Vi är 
tacksamma om ni håller dessa tider. 

  
Servering Finns naturligtvis till ert förfogande med god mat. Cafeterian stänger kl 18.00. 

 
 Maila till tavling@nhrk.se 
Frågor 
 
 

Sekretariatet under Tävlingsdagen: 
Tävlingsledare Ulrika Kjellberg 
 

070-766 82 86 eller 070-541 4613  
070-766 82 86 
 

Vägbeskrivning Från E6 tag avfart Nr 60, KUNGSBACKA, SÄRÖ, väg 158. 
Ta till höger mot SÄRÖ 
Kör ca 2,5 km, sväng vänster mot LERKIL VALLDA. 
Kör ytterligare 5,6 km, sväng höger mot LERKIL. 
Följ skyltarna IDROTTSPLATS och RIDHUS. 
 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. DS. 

 
Försäkring 
 
Säkerhet 
 
 
 

Anhöriga och medhjälpare som inte är medlemmar i NHRK är försäkrade 
genom en allmän försäkring som Hallands Ridsportdistrikt har tecknat.  
Vi vill att samtliga som besöker oss på NHRK tänker på säkerheten både vad det 
gäller hästar, ryttare, publik och funktionärer samt respekterar avspärrningar. 
Se anläggningsskiss  
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                                         Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till NHRKs tävlingsplats Ledet-Lerkil 
 Tävlingssektionen 


