
Tack för din anmälan och varmt välkommen till Karlstads ridklubb 11 juni 2017. 

Tävlingsledare: Catherine Sonesson, 070-3540333 
Anmälningar, startlistor och betalning: Eva Mossberg, 076-6504754 
Överdomare: Malin Stensson 
 
Tävlingsbana och framridning: Tävlingsbana utomhus på sand/grus. Framridning i ridhus på 
fibersand och i collecting ring på sand/grus i anslutning till tävlingsbanan. 

Preliminärt tidsprogram: 

Söndag 11 juni 
09.00 
därefter 
därefter 

 
Klass 1 
Klass 2/20 
Klass 3 

 
Lätt C:2 2015 
Lätt B:1 2015, Div III final 
Lätt A:1 2017 

 
C: Mia Stockesjö 
C: Anna Wennerlund Cruickshank 
C: Anna Wennerlund Cruickshank  

 

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

Laganmälan Div III: Lagledarna meddelar preliminär startordning för sitt lag till sekretariat@krk.se 
eller 076-6504754 senast fredag 9 juni klockan 18.00, men gärna tidigare. Startlistor för klass 2 
publiceras när startordning inkommit för alla lag. Startordningen går att ändra i sekretariatet fram till 
60 minuter före klassens start. 

Vaccinationer ska vara införda i TDB, annars får man inte starta (TR I Mom 170). Vaccinationsintyget 
ska tas med till tävlingen så att det kan visas upp vid anmodan. En lista över de hästar som har tagits 
ut för planerad stickprovskontroll publiceras tillsammans med startlistorna, är din häst med bland 
dessa behöver du komma med vaccinationsintyget till sekretariatet före start. 

Sekretariat: Sekretariatet öppnar 08.00 och stänger ca 30 minuter efter sista ekipage för dagen. 
Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna: 054-835447. Efteranmälningar och strykningar görs 
i TDB senast lördag 10 juni 18:00.  Avanmälningar fram till tävlingen kan även göras till 076-6504754 
(gärna SMS) eller sekretariat@krk.se, meddela oss gärna om veterinär- eller läkarintyg kommer så att 
vi kan förbereda återbetalning av anmälningsavgifter. När tävlingen pågår, meddela sena strykningar 
direkt till sekretariatet via besök eller telefon 054-835447. 

Om du inte blir hänvisad till sekretariatet i samband med vaccinationskontroll behöver du inte 
besöka sekretariatet innan du startar, men du är så klart varmt välkommen om du har några frågor. 
Anmält ekipage betraktas som startanmält.  Ryttare som inte avanmält till klass och inte kommer till 
start skall erlägga en straffavgift på 150:-/klass. Vid all fakturering av obetalda avgifter tillkommer 
50:- i faktureringsavgift. Vi har Swish, men vi har tyvärr inte möjlighet att hantera kortbetalningar i 
sekretariatet eller i cafeterian.   

Ryttarmeddelande 
Dressyr med Div III 

  

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


Prisutdelning: Prisutdelning efter varje klass. I de individuella klasserna är det prisutdelning till häst 
för de tre främst placerade, övriga placerade deltar till fots. I lagklassen har vi först prisutdelning med 
dagens segrande lag till häst, och därefter prisutdelning med seriens totalsegrande lag till häst. 

Cafeteria: I vår cafeteria serveras dagens lunch. Cafeterian har också smårätter, smörgåsar, fika och 
godis. 

Rökning endast i rökrutan markerad på anläggningsskissen. 

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

Från Oslo/Göteborg/Karlstad: Kör motorvägen (E18) genom hela Karlstad.  Efter Universitetsmotet 
kör knappt 2 km och sväng av mot Alster/Alsters Herrgård. Kör höger över bron över E18, och följ 
skyltar "Ridskola". Från Stockholm/Kristinehamn: Efter Skattkärrsmotet kör cirka 2 km och sväng av 
mot Alster/Alsters Herrgård. Sväng höger och följ skyltar "Ridskola". 

Veterinär- och läkarintyg: Om det är så oturligt att du blir tvungen att stryka dig på grund av skada 
eller sjukdom, ska intyget vara oss tillhanda senast 19 juni. Intyget kan lämnas i sekretariatet under 
tävlingen, mailas till sekretariat@krk.se (inte MMS) eller postas till KRK, Bråtebäcken 210, 656 39 
Karlstad. Märk kuvertet med Intyg dressyrtävling.  
 

Välkomna! 
 

 

mailto:sekretariat@krk.se

