
Ryttarmeddelande 

Vi hälsar er alla varmt välkomna till  

Mitt Hjärtas Midsommarhopp 

Kl 09.00 Klass 1, Lätt B  

därefter  Klass 2, 1.10 Häst  

därefter  Klass 3, Lätt A 

därefter  Klass 4, MsvB - Preliminär starttid kl. 15.30 

Midsommarfirande 

Börjar en timme efter sista start, preliminärt kl. 18, med midsommarbuffé. Traditionellt 

midsommarfirande på Hälsingevis med dans runt midsommarstången. Lekar och tävlingar 

för ryttare, vuxna och syskon. Ta gärna på dig din folkdräkt om du har någon. Biljetter köps 

via TDB. Kvarvarande biljetter säljs i sekretariatet men eftersom vi köper maten av extern 

leverantör så ber vi dig förköpa biljetten för att vara garanterad plats. När TDB stängt 

betalningen kan du maila beställningen till anna@mitthjarta.se fram till onsdag den 18 juni 

kl. 20. Maila endast beställningar som inte lagts in i TDB. 

Kl  08.00 Klass 5, Lätt A 

därefter  Klass 6, 1.20 Häst 

därefter  Klass 7, Msv B - Preliminär starttid kl. 12.00 

därefter  Klass 8, Msv A - Preliminär starttid kl. 14.30  

därefter  Klass 9B, 1.30  

därefter  Klass 9, 1.35 - Preliminär starttid kl. 16.30 

Observera alltså att avdelning B går först i klass 9. 

Ryttarfest  

Startar 1,5 timme efter sista start, preliminärt kl. 19. Mingel i trädgården från kl 18. 

Vegetariskt alternativ kommer att finnas. Biljetter köps via TDB. Kvarvarande biljetter säljs i 

sekretariatet men eftersom vi köper maten av extern leverantör så bör du förköpa biljetten 

för att vara garanterad plats. När TDB stängt betalningen kan du maila beställningen till 

anna@mitthjarta.se, fram till onsdag den 18 juni kl 20. Maila endast beställningar som inte 

lagts in i TDB. 
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Kl. 08.00  Klass 10, Lätt A 

därefter  klass 11, 1.25 Häst 

därefter  klass 12B, 1.30 Häst 

därefter  klass 12, 1.35 Häst - Preliminär starttid kl. 12.15  

därefter  klass 13: MsvB Ridsport Ponny Cup - Preliminär starttid kl. 13.30 

Observera specialreglerna i bedömningen i Ridsport Ponny Cup, se deras hemsida 

Tävlingen avslutas med utdelning av meetingpriser. Detta sker cirka 15 minuter efter 

prisutdelningen i Ridsport Ponny Cup till bästa ekipage i kategori B, C, D, bästa 

childrenekipage och bästa juniorekipage förutsatt att klassen innehåller minst fem ekipage. 

Sekretariatet är öppet torsdag kl. 17-20, samt under tävlingsdagarna en timme innan första 

start till en halvtimme efter sista start.  

Vaccinationsintyg uppvisas före första start i sekretariatet.  

Endast godkänt vaccinerade hästar får vistas på tävlingsplatsen.  

Tel sekretariatet under tävlingsdagarna 070 619 45 75 

Ändringar skickas per mail till sekretariatet@starck.nu 

Frukostbuffé serveras på tävlingsdagarna från 1,5 timme före första start. Lunch inklusive 

vegetariskt alternativ serveras alla tävlingsdagarna. Fika och lättare lunchalternativ finns att 

köpa i cafeterian. Därutöver finns grill och kolbullar. Mat serveras kvällstid på 

midsommarbuffén och ryttarfesten, se separat information i propositionen. 

Tävlingsveterinär är Carita Levenius. Samtliga hästar skall besiktigas.  

Besiktningen äger rum längs långsidan på ridhusets baksida, se anläggningsskiss.  

 

Besiktningsider:  

Fredag klockan 8-10, därefter varje hel timme tills sista klassen startat.  

Lördag och söndag: Klockan 7-9, därefter varje hel timme tills sista klassen startat.  

Veterinäravgift 150 kr erläggs i TDB eller i sekretariatet innan besiktning. 

Stallområdet öppnar torsdag kl 15. Uppstallningen sker i mobila boxar, levererade av SUX-

box. Två spånbalar ingår. Extra balar finns att köpa till en kostnad av 100 kr per bal. Medtag 

egen mockningsutrusning. Snitslade ridvägar finns till framhoppning och framridning, se 

anläggningsskiss. 
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Separat lastbils/husvagnsparkering finns för er som bokat elplats. Dag- och besöksparkering 

enligt anläggningsskiss, pris 20 kr för publik utan medföljande häst. 

Nedan finns ett formulär där vi hoppas att du vill skriva ut och berätta lite om dig själv och 

din ponny/häst så att speakern har något intressant att prata om när du rider eller tar emot 

pris. Ifylld blankett lämnas vid ankomst i sekretariatet. 

Meetingpris utdelas till bästa ekipage i kat B, C, D samt bästa children- och juniorekipage, 

förutsatt att minst fem ryttare ridit i kategorin. 

Ritt i klasser t.o.m. LA på ponny och 1.20 cm på häst ger 20 poäng för seger, 17 poäng för 2:a 

placering, 15 poäng för tredjeplacering samt 10 poäng till övriga felfria ekipage i både avd A 

och avd B. 

Ritt i Msv B på ponny och 1.25 på häst ger 25 poäng för seger, 22 poäng för 2:a placering, 20 

poäng för tredjeplacering och 15 poäng för övriga felfria ekipage både i avd A och avd B. 

Felfri ritt i 130-klass på häst ger 15 poäng. 

Ritt i Msv A och 1.35 på häst ger 30 poäng för seger, 25 poäng för andraplacering och 22 

poäng för tredjeplacering samt 20 poäng till övriga felfria ekipage. 

Endast en ritt per tävlingsdag och ekipage får räknas. Varje ritt kan endast ge en 

poängsumma, alltså man går inte både poäng för placering och felfri ritt utan den högsta av 

summorna enligt skalan ovan. Poäng utdelas endast till placerade ekipage som har maximalt 

8 fel på hinder. 

E4 norr och söderifrån: Tag avfart mot Ljusdal. Kör cirka tre mil och passera Delsbo samhälle 

och fortsätt köra mot Ljusdal. Efter cirka fem kilometer följ skyltning och sväng höger mot 

Mitt Hjärta Hästsportcenter. 

Från Ljusdal: kör på väg 84. Cirka fem km innan du kommer till Delsbo samhälle, ser du skylt 

på vänster hand till Mitt Hjärta Hästsportcenter. Sväng vänster där och följ lokala skyltar. 

Om du har en ny GPS slår du in Backen 15 eller Mitt Hjärta Hästsportcenter, Delsbo. På en 

lite äldre GPS slår du in Backen 7, Delsbo 

Domare är Björn Johansson, överdomare Eva Helmrich, banbyggare Lena Salin.  

Tävlingen är i avdelning A öppen för ponnyryttare, juniorer och childrenekipage upp till 18 

år. I avdelning B hälsas överåriga ryttare välkomna att starta.  



I de högre klasserna finns stor vattenmatta.  

Equipe finns på plats och sköter tidtagning och sekretariat. Vår hästfotograf Victoria 

Mickelsson fotograferar och om tekniken vill oss väl kommer vi att kunna erbjuda 

webbsändingar live av ritterna. Butiker och utställare kommer att finnas på anläggningen 

under helgen. 

Medtag gärna träningskläder eftersom det kommer att erbjudas träningspass under 

tävlingsdagarna. Syskonaktiviteter med lekar, tävlingar och aktiviteter kommer att pågå hela 

helgen med en särskilt avdelad lekansvarig vuxen. Föräldrar ansvarar dock under alla 

aktiviteter för sina barn. 

Nedan hittar du ett formulär med frågor om dig och din häst som vi hoppas du tar dig tid att 

fylla i, så blir det roligare för publiken! 

Vi håller tummarna för vackert midsommarväder och hälsar Er alla hjärtligt välkomna till en 

spännande tävlingshelg på Mitt Hjärta Hästsportcenter i Delsbo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Några frågor om dig och din häst. 

 

1. Namn, ålder namn på din klubb och på platsen där du bor 

 

 

 

 

2. Namn, ålder, kön på din häst och var den kommer ifrån 

 

 

 

 

3. Vilket är ditt roligaste minne för dig och din häst tillsammans? 

 

 

 

 

4. Berätta något om din häst som du tycker att vi borde veta. 

 

 

 

 

5. Berätta något om dig själv som du tycker att vi borde veta. 

 

 

 

  

6. Vad har du för intressen förutom att rida? 

 


