
Hjärtligt välkomna till Lidköpings Ridklubbs
nationella hopptävlingar, 6 – 8 april 2018

 
 Sekretariatet öppnar fredag kl. 10.00, lördag – söndag kl. 08.00. Sekratariatet har 
även öppet torsdag kl.18.00- 19.30 då avanmälan och ändringar till fredagens första 
klass skall göras. Maila gärna annemarie.nemeth@hotmail.com  , telefon till 
sekretariatet 073 8060971, ej SMS.

 Avanmälan måste göras senast 30 min före klassens början.
 Vaccinationskontroll för utvalda hästar enligt separat lista. Lämna dokument vid ankomst. 

Alla vaccinationer måste vara införda i TDB.
 Veterinärbesiktning     fredag: 09.30-12.30,  13.30–15.30,    

                                     lördag: 08.00-1200,  13.00 – 16.00
                                 söndag: 08.00-12.00. 13.00 - 15.00.

  Avgift 110kr betalas i TDB. Obetalda vet.avgifter betalas med swish, kort eller jämna 
pengar i sekretariatet.

 Uppstallningen. Bemannad torsd. 15.00–21.00 Information finns på belyst plats mellan 
hagarna. ( Tfn 070-630 87 46 eller 070-935 65 20). 

  Lilla ridhuset får användas torsdag kväll till kl 21.00. OBS! Mocka i ridhuset efter er.
 Boxarna skall tömmas helt och sopas ur. Vid ej rengjord box debiteras 400 kr.
 Utmockning av box kan beställas i sekretariatet á pris 150 kr.
 Medtag mocknings redskap. Förbjudet att slänga gödsel på parkeringen.
 Preliminära startlistor finns på www.lrk.se och equipe.
 Prisutdelning till häst för de 6 främst placerade i varje klass, övriga hämtar priser i 

sekretariatet.
 Premier utbetalas via TDB
 Hundar är välkomna men skall hållas kopplade.
 Dagens lunch finns att köpa i caféet på tävlingsplatsen
 Unghästklasser i 1.30 hoppning går före avd A alla dagar
Tidsprogram                                                      anmälda
Fredagen den 6 april kl. 11.00
Klass 1 1.20, Två faser 317.4.6 (A+A:0) med totalfel / A                    49/19
Klass 2 1.30, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) / A                                 50/8             
Lördagen den 7 april kl. 09.00
Klass 3 1.20, Två faser 317.4.6 (A+A:0) med totalfel / A                     52/16
Klass 4 1.30, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) / A                     66/5             
Klass 5 1.40,  A:0                                                         47
Söndagen den 8 april kl. 09.00
Klass 6 1.20, Två faser 317.4.3 (A:0 +A:0)  / A                                  35/9          
Klass 7 1.30, A:0 /A                                                                      54/7
Klass 8 1.40, WR En omgång A:0 och en Final A:0 319.3                       36

http://www.lrk.se/
mailto:annemarie.nemeth@hotmail.com


                          
 LRK ansvarar inte för olyckshändelser som skada på person, häst eller föremål.

                                      Välkomna

Vägbeskrivning, Lidköpings Ridklubb ligger intill väg 44 söder om Lidköping
Från Skara, Götene, Mariestad: I första rondellen-följ väg 44 mot Uddevalla, efter knappt 1 km -
sväng vänster mot Ridhus
Från Göteborg, Vara, Uddevalla: passera två rondeller på väg 44 riktning Mariestad, drygt 1 km 
efter den andra - sväng höger mot Ridhus
eller se: www.lrk.se ”om LRK” - anläggning

http://www.lrk.se/

