
Tack för era anmälningar och varmt välkomna till regionala och nationella 

hopptävlingar på Karlstads ridklubb 19-21 september 2014. 

 

Tävlingsledare: Pernilla Nyman-Mattsson, 0730-214485 

Anmälningar, startlistor och betalning: Eva Mossberg, 076-6504754 

Banbyggare: Peo Håård 

Domare: Helen Sörqvist  

Överdomare: Maria Örnefors (fredag) och Magnus Nyman (lördag och söndag) 

 

Preliminärt tidsprogram, start 08.00 fredag och lördag: 

Fredag 19 september  
OBS! 08.00 
därefter  
därefter 
därefter 
  

 
Klass 1 A/B 
Klass 2 A/B 
Klass 3 A/B 
Klass 4 A 

 
110 cm Två faser 382.4.6/A 
120 cm Två faser 382.4.6/A 
130 cm Två faser 382.4.6/A 
Fortum 140 cm Två faser 382.4.6 

Lördag 20 september 
OBS! 08.00 
därefter   
därefter 
därefter 
 

 
Klass 5 A/B 
Klass 6 A/B 
Klass 7 A/B 
Klass 8 A 

 
Tolerud 110 cm Två faser 382.4.3/A 
Tolerud 120 cm A:0/A 
Tolerud 130 cm Två faser 382.4.3/A 
Tolerud 140 cm A:0 
 

Söndag 21 september 
09.00 
därefter       
därefter  
därefter 

 
Klass 9 A/B 
Klass 10 A/B 
Klass 11 A/B 
Klass 12 A 

 
110 cm Två faser 382.4.6/A 
Färjestad Rid & Trav 120 cm Två faser 382.4.3/A 
Ramirent 130 cm A:0/A 
Dalaströ 140 cm WR 383B.3 
 

Meetingpris delas ut till bästa ekipage enligt SVRFs poängtabell TR III Mom 376. Vid lika 

poäng avgör bästa placering i klass 12. 

Unghästekipage med två felfria rundor i avdelning B får anmälningsavgiften för dessa två 

rundor (280:- ) tillbaka till anmälarens konto i TDB. 

Tävlingsbana och framridning: Tävlingarna går i ridhus på fibersand. Framridning och 

framhoppning utomhus på sand/grus. 

VACCINATIONSINTYG: MÅSTE UPPVISAS I SEKRETARIATET FÖRE FÖRSTA START. 

Ryttarmeddelande 
Carlstad Horse Show 

  



Startlistor: Startlistor nås via http://www.krk.se eller direkt på http://online.equipe.com 

 Sekretariat: Kvällsöppet torsdag 18 september 17.00-20.00. Under tävlingsdagarna öppnar 

sekretariatet 06.30 fredag och lördag, 07.30 söndag och stänger ca 30 minuter efter sista 

ekipage för dagen. Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna: 054-835447. Vi är 

tacksamma för besked om ändringar och strykningar så tidigt som möjligt. Efteranmälan och 

kan göras av anmälaren själv i TDB till och med 15 september, skriftligt via SMS till 076-

6504754 eller mail till tavling@krk.se till och med 18 september, och under tävlingsdagarna 

direkt till sekretariatet senast 45 minuter före klassens start.  

Anmält ekipage betraktas som startanmält. Ryttare som inte avanmält till klass och inte 

kommer till start skall erlägga en straffavgift på 150:-/klass. Kontrollera gärna med 

sekretariatet att allt är uppgjort ekonomiskt innan ni lämnar tävlingen, vid all fakturering 

tillkommer 50:- i faktureringsavgift. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera kortbetalningar 

i sekretariatet eller i cafeterian.   

Uppstallning: Uppstallning i mobila tävlingsboxar. Medtag egna mockningsedskap. All 

uppstallning och förvaring av utrustning i stallarna sker på egen risk. Fri tillgång till spån till 

boxarna från Bäckebrons sågverk ingår i priset för meetinguppstallningen! De uppstallade 

hämtar själva spån till boxarna från vårt lager med lösspån. Är man uppstallad i våra mobila 

boxar (Stall 1-3 på anläggningsskissen) kan boxen lämnas omockad vid avfärd på söndag. 

Anmälare som förbeställt extra spån i TDB krediteras så klart den avgiften.   

Parkeringsvakter finns på plats hela tävlingsdagarna och torsdag 18 september 15.00-22.00. 

För nattro i stallarna vill vi att ni anländer senast 23.00. Vår uppskattade urlastningsservice 

hjälper er att flytta utrustningen från parkeringen till stallarna under torsdagen. KRKs 

ungdomssektion erbjuder utfodringsservice morgon och kväll, 50:- per måltid eller 200:- för 

helt meeting. 

Elplatser: Elplatser bokade i TDB under ordinarie anmälningstid är iordningställda, bevis på 

betald elplats fås från parkeringsvakterna och ska placeras väl synligt i bilen. Ta med egen 

anslutningskabel. Ett litet omklädningsrum med dusch finns på anläggningen. För 

efteranmäld bokning av elplats, kontakta oss på tavling@krk.se eller SMS till 076-6504754 

för besked om tillgång. 

Veterinärbesiktning:  Veterinär Susan Edlund finns på plats för besiktning fredag från 09.00, 

lördag från 09.30 och söndag från 10.00. Eventuella uppdateringar av veterinärtiderna 

publiceras tillsammans med startlistorna i Equipe Online. Om avgiften 120:- inte har betalats 

via TDB betalas den kontant i sekretariatet. 

Prisutdelning: De sex främst placerade pristagarna i avd A deltar i prisutdelning till häst, 

övriga placerade samt placerade i avd B hämtar rosetter i sekretariatet. 

http://www.krk.se/
http://online.equipe.com/
mailto:tavling@krk.se
mailto:tavling@krk.se


Cafeteria: I vår cafeteria med utsikt över tävlingsbanan serveras dagens rätt, enklare rätter, 

smörgåsar, fika och godis, och i grilltältet finns hamburgare.  

Vägbeskrivning: Latitud: N 59,4072, Longitud: O 13,6100 

Från Oslo/Göteborg/Karlstad: Kör motorvägen (E18) genom hela Karlstad.  Efter 

Universitetsmotet kör cirka 2 km och sväng av mot Alster/Alsters Herrgård. Sväng höger och 

därefter höger igen vid skylt "Ridskola". Kör över bron, sväng vänster vid skylt "Ridskola" och 

kör 600 m fram till anläggningen. 

Från Stockholm/Kristinehamn: Efter Skattkärrsmotet kör cirka 2 km och sväng av mot 

Alster/Alsters Herrgård. Sväng höger, och därefter vänster vid skylt "Ridskola" och kör 600 m 

fram till anläggningen. 

 

Veterinär- och läkarintyg: Om det är så oturligt att ni blir tvungna att göra strykningar på 

grund av skada eller sjukdom, meddela oss gärna vid avanmälan om veterinär- eller 

läkarintyg kommer så att vi kan förbereda återbetalning av anmälningsavgifter. Intyget ska 

vara oss tillhanda senast 29 september, det kan lämnas i sekretariatet under tävlingen, 

mailas till tavling@krk.se eller postas till KRK, Bråtebäcken 210, 656 39 Karlstad. Märk 

kuvertet med Intyg CHS.  

 

Vi tackar våra sponsorer för deras stöd till tävlingen! 
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