
Välkommen till Änglahoppet och BFK 

13 – 15 oktober 2017  

 

Ankomst 
Boxarna är tillgängliga tidigast från kl. 16.00 på torsdagen 12 oktober. Inga fordon tas emot efter  

kl. 22.00 med hänsyn till hästarna. Alla fordon svänger in vid infart före ridhusen (från Boråshållet). 

Där blir ni mottagna av våra välkomstfunktionärer. Kör försiktigt. 

 

OBS! Ni som kommer från Alingsås, se vägbeskrivning. Ni måste ta en annan väg pga. vägbygge.  

Sekretariat 
Sekretariatet hittar ni på andra våning bredvid restaurangen. Gå ner för trapporna i entrén och under 

i korridoren. Gå upp via läktaren till framhoppningsmanegen och in genom glasdörren.  

Gå ej genom restaurangen. 

 

Sekretariatet har öppet en timme före första start till 30 min efter sista start. 

Telefonnummer till sekretariatet under tävlingsdagarna är; 

0703-20 56 83 (Kicki) 

0739-91 33 69 (Lotta) 

Ryttare som inte kan starta på grund av skada/sjukdom ska visa läkarintyg/veterinärintyg senast 7 

dagar efter avslutad tävling för att återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift på 100 kr. 

Intyg mailas till: kicki-kula@hotmail.se  

 

Bokade boxar återbetalas ej.  

Vänligen kontrollera din ekonomi i sekretariatet innan hemfärd. 

Häst-/Ponnybesiktning 
Gäller från LA/120 cm och kommer att ske på planen ovanför framridningsmanegen av Statens 

Jordbruksverk förordnad tävlingsveterinär Ionel Barbos.  

fredag  08.00- till klass 5 börjar 

lördag   07.00- till klass 10 börjar 

söndag  07.00- till klass 14 börjar 

Lunchstängt samtliga dagar 12.30–14.00 

Tacksamt om ni kan besiktiga så snart ni har möjlighet. 

Avgift 120 kr betalas i sekretariatet. OBS! Vi tar endast kort eller Swish - inga kontanter! 
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Prins Carl-Philips pris – klass 10 
Ni som är kvalade till klass 10 och står som reserv kommer att få plats. 

Anläggningsskiss 
Finns på www.borasridhus.se  

Uppstallning 
Sker i sux-boxar och permanenta tävlingsstallar.  

Vid hemfärd skall boxen mockas ren men behöver ej tömmas helt. 

Stallpersonal finns på plats följande tider; 

torsdag  16.00–22.00  

fredag – söndag Finns på plats under tävlingen.  

Om ni ej hittar personal ring: 0705-49 90 88 (Maria-uppstallningsansvarig) 

Parkering 
Personal finns på plats som möter dig när du kommer, följ deras anvisningar.  

För elplats gäller 10 ampere vilket vi ber er respektera. 

Servering  
Café Hästhoven med dagens rätt, fika mm. www.hasthoven.com 

Framridning 
Sker i nya manegen, mått 21 x 64 m. Vi har många starter och kommer hålla ett högt tempo så vi ber 

er hålla er framme i god tid. Till er hjälp finns monitorer som visar nummer på ekipage som ska från 

framridning till framhoppning. 

Framhoppning 
Sker i lilla manegen, mått 22 x 40 m. Vi kommer att ha 6 ekipage samtidigt på framhoppningen. 

Endast en medhjälpare tillåts per ekipage. 

Start och ritt 
Sker i vårt stora ridhus med måtten 24 x 84 m. Då vi har väldigt många starter kommer vi att ha två 

ekipage på banan samtidigt, en i mellangången samt en redo inne på framhoppningen. Startsignal 

ges direkt efter föregående ryttares målgång.  

Prisutdelning 
De 6 främst placerade till prisutdelning, övriga placerade samt avd. B rosetter hämtas i sekretariatet.  
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Meetingpris 
Till bästa ponnyekipage i respektive kategori B-, C- och D enligt SvRF:s poängtabell. Ekipagets bästa 

resultat per dag räknas samman under lördag-söndag. Vid lika placering avgör placeringen i klass 14 

därefter klass 13 och 12. 

Vänligen kontrollera hur ni ligger till inför meetingpriset innan hemfärd. Priset kommer att delas ut 

efter sista ponnyklassen (klass 14) på söndagen.  

Organisation 
Överdomare  Anne Eriksson (fred-lörd) 0707-69 54 22 
Överdomare  Anna Järvholm (sönd) 
Domare  Marita Johansson 0709-25 77 57 
Tävlingsledare  Pia Sahlberg  0739-18 99 81 
Tävlingsledare  Madeleine Carlsson 0704-55 21 14  
Veterinär  Ionel Barbos  0705-42 27 24 
Banbyggare  Maria Alfredsson 0708-20 33 51 
Sekretariat  Kicki Malm  0703-20 56 83  
Sekretariat  Lotta Zetterström 0739-91 33 69 
Uppstallning  Maria Wahlgren 0705-49 90 88 
Sjukvårdare  Grozdana Karlsson 0705-35 89 79 
Säkerhet  Sara Eriksson  0767-93 60 46 
 

Fotograf 
Fotograf Iza Stattin kommer finnas på plats.  

 

Försäljning 
I entrén kommer Rittfors Ridsport, Stella Store, PetWell, MILA och Hööks att hålla till och ha 

försäljning. Inne i vårt konferensrum (kommer sitta skyltar så ni hittar) kommer Gina Tricot har 

försäljning av sin kollektion och där finns  även en broderare så passa på om ni vill ha något broderat! 

Vägbeskrivning 
Varbergsvägen 65 

504 93 Borås 

Från Göteborg 
Tag av från motorvägen (riksväg 40) vid avfart 83, mot Karlskrona/Varberg (riksväg 27). Fortsätt på 
väg 27 ca 2,8 km och sväng höger mot Viskafors/Borås C. Sväng höger mot Borås C och kör under väg 
27, sedan ligger Ridhuset på höger sida. Följ infartsskyltning. 
  
Från Ulricehamn och Jönköping 
Från motorvägen (riksväg 40), tag av mot riksväg 180 Alingsås. Sväng därefter direkt till 
höger, kör under motorvägen mot Rydboholm. Ridhuset ligger ca 2 km längre fram på vänster sida. 
Följ infartsskyltning. 
 
 
 
  



Från Trollhättan över Fristad 
Förbi "Knalleland", rakt fram i stora rondellen mot Riksväg 40 Göteborg. Följ först skyltning mot rv 40 
Göteborg. Sväng vänster i rondellen vid Centralbron. Kör över Centralbron och rakt fram mot 
sjukhus. Vid rödljuset precis efter Gina Tricot fastigheten fortsätt rakt fram mot sjukhus. Kör under 
motorvägen mot Rydboholm/Ridhus. Ridhuset ligger ca 2 km längre fram på vänster hand. Följ 
infartsskyltning. 
  
Från Varberg 
Vid trafikplats Kråkered kör under väg 27 och ta höger upp på väg 27 mot Göteborg. Fortsätt sedan 
på väg 27 mot Göteborg ca 2,5 km till trafikplats Osdal sväng där höger mot Viskafors/Borås 
C, därefter höger mot Ridhus/Borås C. efter det så ligger Ridhuset direkt till höger. Följ 
infartsskyltning. 
  
Från Växjö 
Kör väg 27 mot Göteborg förbi trafikplatsen Kråkered och fortsätt på väg 27 ca 2,5 km till trafikplats 
Osdal sväng där höger mot Viskafors/Borås C, därefter höger mot Ridhus/Borås C. efter det så ligger 
Ridhuset direkt till höger. Följ infartsskyltning. 
  
Från Alingsås 
Pga. vägbygge åker ni rakt fram i första rondellen när ni kommer in i Borås. Tar sen höger i 2:a 
rondellen. Följer vägen tills ni kommer till nästa rondell. (vid centralbron) tar vänster i den. 
Kör över Centralbron och rakt fram mot sjukhus. Vid rödljuset precis efter Gina Tricot fastigheten 
fortsätt rakt fram mot sjukhus. Kör under motorvägen mot Rydboholm/Ridhus. Ridhuset ligger ca 2 
km längre fram på vänster hand. Följ infartsskyltning. 
 
 
 
 

Välkomna! 
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