
Ryttarmeddelande 

Du och din ponny är varmt välkomna på  

dressyrtävling den 19 maj till Munkedals Ridklubb! 

 

Sekretariat 

Öppnar kl 8:00 och är beläget på ridhusläktaren. Telefon: 0768390091 Lenita 

Vänligen visa upp vaccinationsintyg i sekretariatet innan urlastning. 

Startlistor 

Är preliminära och läggs upp på Equipe online och starttider fastställs lördag 20.00  

KM 

KM-klassen anmäls på plats i sekreteriatet innan klass 5 startar, om man har senare start i klassen, 

var vänlig ring sekretariatet med din anmälan. Kostnad 100 kr. KM-klassen går i LB:1, klass 5. Man får 

endast starta en häst per ryttare i KM-klassen. Vid färre än tre starter per kategori sker en 

sammanslagning. 

Preliminärt tidsprogram 

Söndag 19 maj 

09:00 Klass 4 – LC:1 2008   2 C, 8 D 

10:30 Klass 5 – LB:1 2006 (KM ingår i klass 5) 1 B, 2 C, 12 D 

12:40  Klass 6 – LC:1 2007   3 C, 4 D 

Vägbeskrivning 

Från E6, tag avfart 100 (Håbymotet). 

Inne i rondellen, ta andra avfarten om du kommer söderifrån (Göteborg), ta tredje avfarten om du 

kommer norrifrån (Oslo), in i Håby. Följ vägen cirka 300m, sväng höger mot Torp 4. Fortsätt cirka 1,5 

km, tag vänster in på grusväg, skylt Solberg. Ni ser nu Munkedals Ridklubbs ridhus och vita staket, 

sväng andra vänster på grusvägen för att komma till Solbergs Hästgård. 

Funktionärer 

Tävlingsledare: Lenita Svedberg 

Överdomare: Mia Litzen 

Domare : Marianne Höglind Björk 

Prisutdelning 

Efter varje avslutad klass vill vi ha till prisutdelning för de tre främsta placerade ekipagen till häst, 

övriga hämtar rosetter i sekretariatet.  

 



Cafeterian 

Cafeterian finns i det gula huset på gården och där serveras under tävlingen. Dagens Lunch, korv med 

bröd, goda mackor, godis, glass, dricka, kaffe och annat smått och gott.  

US foto 

Under tävlingsdagen kommer Us foto att fota era ritter, det går att beställa från hemsidan om man 

vill ha foton på sin ritt.  

Lotteri 

Missa inte chansen – köp en lott och vinn kontanter! 

 

Välkomna till Solbergs Hästgård och till Munkedals Ridklubbs 

tävlingar i dressyr! 

 


