
Tack för din anmälan och varmt välkommen till hopptävlingar på Karlstads ridklubb 
29 september - 1 oktober 2017. 

Tävlingsledare: Victor Johansson, 070-8899177 
Anmälningar, startlistor och betalning: Eva Mossberg, 076-6504754 
Banbyggare: Peo Håård 
Domare: Anna-Maria Nilsson (fredag) och Helen Sörqvist (lördag och söndag)  
Överdomare: Helen Sörqvist (fredag) och Magnus Nyman (lördag och söndag) 
 
Tävlingsbana och framridning: Tävlingarna går i ridhus på fibersand. Framridning och framhoppning 
utomhus på sand/grus. 

Preliminärt tidsprogram: 

Fredag 29 sep 
09.00 
därefter  
därefter 
därefter 
  

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

Bo Design presenterar fredagens klasser 
110 cm Två faser 317.4.3/A 
115 cm Två faser 317.4.3/A 
120 cm Två faser med totalfel 317.4.6/A 
130 cm Två faser med totalfel 317.4.6/A 

 
 
Veterinär från 10.00 

Lördag 30 sep 
09.00 
därefter   
därefter 
 

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

 
120 cm A:0/A 
Hannas sadelbod 130 cm Två faser 317.4.3/A 
140 cm A:0  
 

Veterinär från 08.00  

 

Söndag 1 okt 
09.00 
därefter       
därefter  
därefter 

 
Klass 8 A/B 
Klass 9 A 
Klass 10 A 
Klass 11 A/B 

 
Toleruds 130 cm A:0/A 
140 cm Två faser med totalfel 317.4.6/A 
145 cm WR 319.3 
120 cm Två faser 317.4.3/A 
 

Veterinär från 08.00 

 
 

 

Meetingpris från Mollstedts Ur delas ut till det bästa ekipaget enligt SvRFs 
tabell för championats-poäng. (Vid lika poäng avgör bästa placering i klass 

10.) Unghästekipage (födelseår 2011-2012) med tre felfria rundor i avdelning B under vårt meeting 
får anmälningsavgifterna för dessa tre rundor tillbaka.  

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

Vaccinationskontroll: Görs i sekretariatet. Listor på uttagna hästar publiceras i Equipe Online inför 
tävlingen. 

Ryttarmeddelande 
Carlstad Horse Show 2017 

  

http://www.krk.se/
http://online.equipe.com/


 

 På Instagram och Facebook  @CarlstadHorseShow  hittar du fina bilder, senaste nytt, dagens 
vinnare, och annat kul som händer under tävlingsdagarna. 
 

 

Sekretariat: Kvällsöppet torsdag 28 september 17.30-20.00. Under tävlingsdagarna öppnar 
sekretariatet 07.30 och stänger ca 30 minuter efter sista ekipage för dagen. Telefon till sekretariatet 
under tävlingsdagarna: 054-835447. Ändringar och strykningar inför tävlingen: 076-6504754 (gärna 
SMS) eller sekretariat@krk.se. Ändringar och strykningar under tävlingen: Under tävlingen hinner vi 
inte bevaka mail, så då vill vi att du meddelar ändringar och strykningar direkt till sekretariatet via 
besök eller telefon 054-835447. Vi behöver kompletteringsanmälningar, klassbyten och strykningar 
senast 45 minuter före klassens start. Efteranmälan av nya ekipage görs i TDB senast 60 minuter 
före klassens start. Gör du en efteranmälan i TDB under tävlingsdagen, meddela sekretariatet via 
besök eller telefon så att vi inte missar den! 

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 du lämnar tävlingen, vid all fakturering tillkommer 50:- i fakturerings-
avgift. Vi har Swish, men vi har tyvärr inte möjlighet att hantera kortbetalningar i sekretariatet 
eller i cafeterian.   

Uppstallning: Uppstallning i mobila tävlingsboxar och i ett mindre antal permanenta uteboxar, all 
uppstallning och förvaring av utrustning i stallarna sker på egen risk. Ta med egna grepar och andra 
mockningsredskap samt en kanna eller dunk för att hämta vatten. I år har vi kutterspån i balar, två 
balar ingår i uppstallningsavgiften, mer spån kan köpas på plats. Den fantastiska ungdomssektionen 
erbjuder utfodringsservice morgon och kväll så att du kan ta det lite lugnare i början och slutet av 
tävlingsdagarna, 50:- per måltid eller 200:- för fredag-söndag. Är man uppstallad i de mobila stallarna 
(stall 1-2 på anläggningsskissen) kan boxen lämnas omockad vid avfärd på söndag. 
Uppstallningsansvarig är Emma Mollstedt, 070-3068077. 

Parkeringsvakter finns på plats hela tävlingsdagarna och torsdag 28 september från 15.30.  För nattro 
i stallarna vill vi att du anländer senast 22.00. Vår uppskattade urlastningsservice hjälper dig som 
vanligt att snabbt och enkelt flytta utrustningen från parkeringen till stallarna under torsdagen!   

Elplatser: Elplatser som är bokade i TDB till och med 22 september är iordningställda, ditt bevis på 
betald elplats fås från parkeringsvakterna och ska placeras väl synligt i bilen. Ta med egen 
anslutningskabel. För senare bokning av elplats, kontakta oss först på sekretariat@krk.se eller SMS 
till 076-6504754 för besked om tillgång innan du gör en efteranmälan i TDB. 

 

Hotell: Clarion Collection Hotel Bilan erbjuder 15% rabatt. Ring 054-100300 
och uppge "Horse". 

Veterinärbesiktning: Veterinär Henrik Magnusson finns på plats för besiktning av hästar som hoppar 
120 cm och högre från 10.00 fredag och från 8.00 lördag och söndag. Eventuella uppdateringar av 
veterinärtiderna publiceras tillsammans med startlistorna i Equipe Online. Om avgiften 120:- inte har 
betalats via TDB betalas den i sekretariatet. 

mailto:sekretariat@krk.se
mailto:sekretariat@krk.se


Jourhovslagare: Karin Palm 070-9496922.  

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. 

Cafeteria: I vår cafeteria med utsikt över tävlingsbanan serveras hemlagad mat i generösa portioner 
som dagens lunch. Cafeterian har också smårätter, smörgåsar, fika och godis, och i grilltältet finns 
hamburgare. 

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 (brun skylt). Kör höger över bron över E18, 
och följ skyltar "Ridskola". En ny stormarknad vid Universitetsmotet har invigning 28 september - 1 
oktober, se upp för köbildning på E18!  

Från Stockholm/Kristinehamn: Efter Skattkärrsmotet kör cirka 2 km och sväng av mot Alster/Alsters 
Herrgård (brun skylt). Sväng höger och följ skyltar "Ridskola". 

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 9 oktober, 
det 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 CHS.  
 
Vi tackar våra sponsorer och samarbetspartners för deras stöd till tävlingen 
 

    
 

   

   

   

 
 

Vi ser fram emot fina tävlingsdagar och hälsar dig återigen 
varmt välkommen till oss på Karlstads ridklubb! 
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