
Ryttarmeddelande 9-10/6 
Varmt välkomna till vår lokala och regionala hopptävling för häst och 

ponny den 9 och 10 juni 2018, med final i Ponnyallsvenskan Div III.  

 

Första start klockan 9.00, lördag samt söndag.  

 

Startlistor finns på https://online.equipe.com/sv/competitions/25108 

 

Alla klasser går i kategoriordning A, B, C, D.  

 

Alla med mer än 0 fel i klass 01 och 05 kan välja att göra omstart för 40 kr som betalas kontant eller via 

swish i sekretariatet efteråt.  

 

Sekretariat 
Sekretariatet är öppet från klockan 8.00 och till 30 min efter att dagens sista resultat tillkännagivits. 

Sekretariatet är beläget i den röda byggnaden mellan gräsbanan och paddocken.  

 

Ändringar och sena anmälningar kan göras fram till 30 minuter innan respektive klass början, därefter är 

klassen stängd för ändringar. All anmälan sker i TDB, detta gäller även under tävlingsdag. Ändringar och 

anmälningar under tävlingsdag ska meddelas sekretariatet. 

Vänligen kontrollera i TDB att anmälan är betald. Ej betald anmälan anses struken. 

 

Ej avanmält ekipage räknas som startanmält. Ekipage som uteblir utan att avanmäla debiteras 150 

kr/start enligt TR. Veterinär-/läkarintyg ska presenteras senast 2 veckor efter tävlingen för återbetalning 

av startavgift. Skickas till erica.ahlqvist@hotmail.com. 
 

Laguppställningar ska meddelas senast 30 min innan lagklassens start. Preliminära laguppställningar får 

gärna meddelas sekretariatet innan tävling. 

 

Vaccinationsintyg ska lämnas i sekretariatet i god tid före start, enligt lista som publiceras på Equipe 
senast kl 18 kvällen innan. Anmälningar som inkommer efter publikation av listan kan komma att läggas 
till för vaccinationskontroll, kontrollera listan innan ekipagets första start. Observera att enligt TR 
kommer ej inlämnat intyg medför avstängning från klassen och felaktiga uppgifter i TDB medför 
avstängning samt straffavgift. 
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Tävlingsplats 
Parkering ska ske på anvisad plats, följ skyltning. 

 

Tävlingsbana på gräs.  

Framridning i ridhus (fibersand) eller på gräs. 

Framhoppning i paddock på fibersand.  

 

Uppstallning kan tyvärr ej erbjudas.  

 

Enklare servering finns på tävlingsplatsen. Vi tar kontant och swish betalning.  

 

Anläggningsskisser: http://www.nfk.info/tavling/Anlaggningsskisser 

 

Hitta hit: http://www.nfk.info/tavling/Kontakthittahit 

 

Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Lennart Nilsson, tel: 070 553 65 38 

Överdomare: Linus Ekwall  

Domare: Anna Karin Strömgren  

Inverkansdomare: Sofia Martinsson 

Banbyggare: Viktoria Lundberg  

Sekretariat: Therese Samuelsson, tel: 073 264 23 56, e-post: therese.x@gmail.com 

 

Ändringar och frågor om startlista/betalningar till Therese Samuelsson, övriga frågor till Lennart Nilsson.  

 

Säkerhet 
Norrköpings Fältrittklubb förespråkar mobilfritt på framridning och framhoppning för allas säkerhet.  

 

Observera att hela anläggningen är rökfri.  

 

Hundar ska hållas kopplade på hela tävlingsplatsen, även på parkeringen. 

 

Vänligen respektera gällande avspärrningar, till exempel vid insläpp till tävlingsbana och framhoppning. 

 

 

Välkomna till Norrköpings Fältrittklubb! 

Vi ser fram emot en trevlig tävling och önskar alla lycka till. 
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