
 
 

Ryttarmeddelande 

 

Vi hälsar er vamt välkomna till Lomma Ridklubbs lokala 

hopptävling häst lördagen och ponny söndagen den 23-24 

Maj 2015. 

 
Tidsprogram 
Dagen startar kl. 09.00 enligt proposition. 
 
Efteranmälan 
Görs endast i TDB senast 45 minuter innan respekrive klass början. 
 
Avanmälan 
Anmälda ekipage betraktas som startanmält enligt anmälan. De som avser att ej starta är 
skyldiga att avanmäla senast 30 minuter före klassens början i TDB. Ekipage som ej 
avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. 
 
Sekretariatet  
Öppnar kl. 8.00 och stänger 30 minuter efter sista prisutdelning.  
 
Vaccinationsintyg 
Innan urlastning skall vaccinationsintyg visas i sekretariatet.  
 
Kontakt 
Telefonnummer 070 034 62 08 gäller under tävlingen, ingen kommunikation via mail från den 
23 maj 2015. 
 
Startlistor 
Startlistor kommer att finnas på equipe online. 
 
Nummerlapp 
Medtag egen nummerlapp, denna skall vara synlig även utanför ridbanan. Vi har inga extra 
nummerlappar att låna ut. 

 
Länkar till 
Anläggningsskiss  
Lomma Ridklubbs hemsida  
 
Banan 
Tävlingen hålls utomhus på sandbana 60 * 65 m. Framridning ridhus 20 * 40 m. 
Framhoppning utomhus på sand 35 * 60 m. 
  

http://www.lommaridklubb.se/sv-SE/t%C3%A4vlingar/anl%C3%A4ggningsskiss-7360729
http://www.lommaridklubb.se/


 
 
 
Servering 
Servering med bla grill under lunchtid kommer att finnas på plats. I år har vi utökat vårt 
sortimen med lite mer mat nyttiga frukost och lunch allernativ. Kontant betalning, vi tar inte 
kort. 
 
Adress  
Fritidsvägen 4 234 34 Lomma 
 
GPS Koordinater 
55.687011, 13.069613 
 
Vägbeskrivning 
Från E6 avfart Lomma (nr 20), Lund: 
I rondellen tag andra avfarten (rakt fram). I nästa rondell ta första avfarten, vid trafikljusen 
fortsätt raktfram. Tag andra till höger efter trafikljusen (skylt med Habo Gård). Tag först 
vägen till höger (glömde inte att svänga första till höger), fortsätt förbi brukshundklubben, när 
vägen delar sig håll till höger (här ser ni det gula ridhuset). 
 
Från Bjärred: 
Kör mot Lomma. Passera igenom Habo Ljung. Kör förbi campingen (som är på höger sida 
om vägen). Tag första vänster efter campingen (skylt med Habo Gård). Tag först vägen till 
höger (glömde inte att svänga första till höger), fortsätt förbi brukshundklubben, när vägen 
delar sig håll till höger (här ser ni det gula ridhuset). 
 
 

 


