
Tack för din anmälan och varmt välkommen till Karlstads ridklubb 29-30 maj 2021. 

Vi är glada att du vill komma och tävla hos oss. För att få tävlingsdagarna att löpa på 

så friktionsfritt som möjligt ber vi samtliga att respektera våra funktinärers 

anvisningar och att ryttarna håller sig väl framme till start. 

Kom ihåg TEMPKONTROLL på era hästar, se bifogat dokument! 

COVID-19 – Tänk på att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Läs vad som står i dokumentet på Equipe. 

Särskilda regler med anledning av pandemin:  

• Ur tillfälligt TR Mom 197.6.3: Ryttare, medhjälpare eller funktionär, som inför eller 

under vistelse vid pågående tävling känner av eller uppvisar symptom på sjukdom är 

skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsplatsen. Ryttare som testats 

positivt för covid-19 har en karens på 14 dagar efter testdagen och får inte starta i 

tävling förrän dag 15 efter testet. Dessutom ska ryttaren vara symptomfri minst 7 dagar 

innan start, dvs inte haft feber, muskelvärk, hosta eller andra förkylningssymtom.  

• Högst en medhjälpare per häst. Juniorer och young riders får ha två VUXNA 

medhjälpare för sin första häst.  

• INGEN PUBLIK. Endast ryttare, medhjälpare enligt ovan, funktionärer, 

myndighetspersoner samt förbunds- och distriktsrepresentanter har rätt att vistas på 

tävlingsplatsen.  

• Håll dig uppdaterad om beräknade starttider för respektive klass via Equipe Online. 

Lämna tävlingsplatsen så fort som möjligt efter avslutad klass. 

• Maximalt en medföljande per ryttare är tillåten på bangången, men hjälp till att 

minska risken för trängsel genom att tänka igenom ifall den medföljande verkligen 

behöver vara med. Tävlingsbana och framridning: Tävlingarna går i ridhus på fibersand. 

Framridning och framhoppning 

Tävlingsledare: Emmeli Åhs, 076 1004212 
Anmälningar, startlistor och betalning: Malin Stenson, 070 7756225 

Banbyggare: Karin Sandqvist 

Domare: Anna Maria Andersson 

Överdomare: Helen Sörqvist 

Veterinär: Petra Wingefors 

 

Tävlingsbana och framridning: Tävlingsbana utomhus på sand/grus. Framridning och framhoppning i 

ridhus på fibersand och på sand/grus i anslutning till tävlingsbanan. 

 

Ryttarmeddelande 
Vårhoppet 2021 

  



 

Preliminärt tidsprogram: 

Lördag 29 maj 

Kl 8.00 Klass 1 90 cm A 

därefter Klass 2 A/B 100 cm Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 3 A/B 110 cm Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 4 A/B 115 cm A:0  

därefter Klass 5 A/B 120 cm Två faser 318 (A+A:) med totalfel 

Därefter Klass 20  Lätt D, A:Clear Round 

därefter Klass 21 A/B Lätt C, Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 22 A/B Lätt B, Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 23 A/B Lätt A, Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 24 A/B Msv B  Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

 

Söndag 30 maj 

Kl 10.00 Klass 6 90 A 

därefter Klass 7 A/B 100 cm Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 8 A/B 110 cm Två faser 317.4.3 A:0+A:0 

därefter Klass 9 A/B 120 cm A:0 

därefter Klass 10 A/B 130 cm Två faser 318 (A+A:) med totalfel   

Startlistor: Startlistor nås på http://online.equipe.com 

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 om din häst blir uttagen av överdomaren för 

kontroll. 

Veterinärbesiktning: Veterinärbesiktning för Klass 5 120, lördag 10:00-11:00 samt för klass 23 och 24 

16:00 – 18:00, eventuell uppdatering av veterinärtiden publiceras tillsammans med startlistorna i 

Equipe Online. För söndagens klasser 9 och 10 kl 10:30 – 12:00. Avgiften 140:- betalas med Swish 

123 440 58 58  och uppvisas i sekretariatet. 

Sekretariat: Sekretariatet öppnar lördag 06.30 samt söndag 08.30 och stänger ca 30 minuter efter 

sista ekipage för dagen. Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna: 070 - 7756225. Ändringar 

och strykningar inför tävlingen: 070 -  7756225 (gärna SMS). Ändringar och strykningar under 

tävlingen: När tävlingen pågår är det inte säkert att vi hinner bevaka mail, så då vill vi att du 

meddelar ändringar och strykningar direkt till sekretariatet via besök eller telefon 070 - 7756225. 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. 

http://online.equipe.com/


Anmält ekipage betraktas som startanmält. 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 eller vill göra ändringar i din anmälan. 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 fakturerings-avgift. Vi har Swish, men vi har tyvärr 

inte möjlighet att hantera kortbetalningar i sekretariatet eller i cafeterian.   

Prisutdelning: till fots för klassens segrare, övriga placerade hämtar priser i prisvagnen vid 

tävlingsbanan. 

Cafeteria: I vår inomhuscafeteria på plan 2 har vi kiosk med lunch och fikaförsäljning. Vi har glesat ut 

sittplatserna i cafeterian för att det ska bli lättare att hålla avstånd och ber dig att lämna plats till 

andra när du har fikat klart 

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, meddela oss gärna vid avanmälan om veterinär- eller läkarintyg kommer så att vi kan 

förbereda återbetalning av anmälningsavgifter. Intyget ska vara oss tillhanda senast 15 juni, det kan 

lämnas i sekretariatet under tävlingen, mailas till kansli@krk.se eller postas till KRK, Bråtebäcken 210, 

656 39 Karlstad. Märk kuvertet med Intyg Vårhoppet.  

 

 

 
 

  

 

 

Varmt välkomna till Vårhoppet! 

mailto:kansli@krk.se

