
Tack för din anmälan och varmt välkommen till Karlstads ridklubb 30 april- 1 maj 2022. 

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 funktionärers 

anvisningar och att ryttarna håller sig väl framme till start. 

Tävlingsledare: Emma Berg 0768222489, Helena Kvist 0730759174 
Anmälningar, startlistor och betalning: Malin Stenson, 070 7756225 

Banbyggare: Lars Alexandersson, Maria Persson 

Domare: Maria Dahl  

Överdomare: Cerrie Hedin lö och Annika Skoglund sö 

Veterinär: Susanne Edlund 

 

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

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

Preliminärt tidsprogram: 

Lördag 30 april 

Kl 10.00 Klass 1 100 cm, A 

därefter Klass 2 A/B 110 cm Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 

därefter Klass 3 A/B 120 cm A:1a 

därefter Klass 4 A/B 130 cm A:0  

 

Söndag 1 maj 

Kl  10.00 Klass 5 A/B 110 A:0  

därefter Klass 6 A/B 120 cm Två faser 317.4.2 A+A:0 

därefter Klass 7 A/B 125 cm A:0 

därefter Klass 8 A/B 130 cm A:1a 

 

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 3 och 4, lördag 11:00-13:00, eventuell uppdatering 

av veterinärtiden publiceras tillsammans med startlistorna i Equipe Online. För söndagens klasser 6, 7 

och 8 kl 10 :00 – 12:00.  

Ryttarmeddelande 
Vårhoppet 2022 

  

http://online.equipe.com/


Sekretariat: Sekretariatet öppnar lördag 07.30 samt söndag 07.30 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. 

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. Betalning sker 

via Turtle Pay förutom ev boxplatser som betalas via Swish.  

Ungdomssektionen erbjuder fodringsservice för uppstallade hästar, 50 kr per fodring. 

Prisutdelning: till häst på tävlingsbanan 

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

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 maj, 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

