
             
 
Preliminärt tidsprogram 

09.00 Sekretariatet öppnar. 
Vaccinationsintyg visas i sekretariatet enligt vaccinationslista. 

Avanmälan görs i TDB, efter kl.18,00 26/4-19 även till 
ridklubben@allebyridklubb.se. 

 
10:00 Start klass 1 Förklass Lätt D, bed A.  

Laguppställning inlämnas senast 10 min efter klubbens sista ryttares resultat 
publicerats. 

 
Därefter Paus med ombyggnad av banan och bangång 

 

Start klass 2, 3 Hööks Bohuscup Lätt D, A:Inverkan 
Prisutdelning Hööks Bohuscup efter genomförda klasser, Individuella placeringar i 

klass 2 först och lagklassen 3 därefter.  
 

Därefter start klass 4. Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 
Prisutdelning klass 4 efter avdelning B. 

 
Anmälda lag 

Göteborgs FRK 2 
Spekeröds RK 2 

Bulycke RF 
Spekeröds RK 1 

Göteborgs FRK 1 
Göteborgs HSK 

Stall Adams RF 

Billdals RK 2 
Billdals RK 1 

Ale-Jennylunds RK 
Långeberga RK 

Kungälvs HSK 2 
Alleby RK  

Kongahälla RS 
Kungälvs HSK 1 

 
(Hålta IK – ej anmälda) 

  

Ryttarmeddelande 
Alleby Ridklubb välkomnar ponnyekipage till lokal hopptävling 

och Hööks Bohuscup omgång 2 den 5 maj 2019 

 
 

mailto:ridklubben@allebyridklubb.se


Prisutdelning 
Placerade i varje kategori till fots 

Prisutdelning lag: Vinnande lag till häst, övriga till fots på läktaren 
 

Startlistor: Preliminära startlistor finns på vår hemsida www.allebyridklubb.se / 
www.equipe.com 

Lagledaren anmäler definitiv laguppställningen senast 10 min efter sista 
klubbmedlemmens resultat publicerats. 

 
Nummerlapp: Egen nummerlapp ska bäras av hästen under hela tävlingsdagen. 

 
Tävlingen: Hålls i ridhus, fiber/sand, 20x60m. Framhoppning hålls i paddock, 

grus/sand, 20x60m och framridning i ridhus, sand, 20x40 m. Max 7 st på 
framridningen och max 5 st på framhoppningen samtidigt. 

 
Parkering: Enligt hänvisning av parkeringsvakt, anmäl innan om ni kommer 

med lastbil  

 
Banbyggare: Claes Jansson 

Hoppdomare: Marie Olofsson 
Inverkansdomare: Jenny Keller 

Överdomare: Gunilla Adolfsson 
Tävlingsledare: Anders Hansson 

Resultatansvarig: Annika Holst, ridklubben@allebyridklubb.se 
Förfrågningar: Anders Hansson, 0702144254, 

anders.hansson.1976@gmail.com 
 

Cafeterian: Mat med lunch, smörgåsar och fika. 
 

Anläggningsskiss: Finns på www.allebyridklubb.se 
 

Sponsor: Vi vill tacka vår huvudsponsor Hööks Hästsport av hederspriser till 

tävlingen. 
 

 
            

 
  



Vi vill påminna om att ta smittorisken på allvar!  
  

Vi utgår ifrån att alla anmälda tar hästägarförsäkran på största allvar, och inte 
kommer med häst om det finns smitta eller tecken på smitta i hemmastallet.   

  
Tempa gärna era hästar innan ni åker hemifrån och ha koll på att de inte hostar 

eller är snoriga. Undvik kontakt mellan hästar när ni är här, och lägg inte ifrån 
dig täcken, jackor eller andra saker på anläggningen.   

  
Våra funktionärer kan tyvärr inte hjälpa till med att hålla hästar eller ta emot 

täcken eller annat. Du behöver alltså ha en egen medhjälpare med dig. Håll 
avstånd och visa hänsyn till alla hästar och ryttare på hela anläggningen.  

  

Tack på förhand! 
 

Hjärtligt välkommen & lycka till på tävlingsdagen 
önskar vi på Alleby! 
Vi vill att samtliga som besöker oss på ALRK tänker på säkerheten både vad det gäller hästar, 

ryttare, publik och funktionärer. 

 
Vägbeskrivning 

Från E6 tag av Klarebergsmotet sväng vänster in på Norrleden (196) följ den 10,5 km, sväng 

höger in på Björlandavägen 0,5 km sväng höger in Allebyvägen (skyltat ryttartävling) 

följ den 2,0 km fram till tävlingsplats. 


