
Ryttarmeddelande  

för Munkedals Ridklubbs lokala hopptävling  

för häst 21 april 2013. 

Sekretariat 

Öppnar kl 8:00 och är beläget på ridhusläktaren. Telefon: 0730-544507. 

Vänligen visa upp vaccinationsintyg i sekretariatet innan urlastning.  

Startlistor   

Är preliminära och uppdateras lördag kväll. Startlistorna för klass 3.1, 3.2 och 3.3 görs på plats under 

tävlingsdagen.  

Lagtävling 

Bohus Cupen omg 2 kommer 9 lag till start. Observera att lagledaren måste anmäla en aktuell 

startordning för och ryttarnas startordning senast när klass 2 är färdigriden. Lagens startordning är: 

1. Alleby RK lag 1 

2. Kållereds RF 

3. Billdals RK 

4. Bulycke RF 

5. Alleby RK lag 2 

6. Kongahälla RS 

7. Hällingsjö RF 

8. Munkedals RK 

9. Norra Bohusläns SRF 

OBSERVERA ATT STARTORDNINGEN I KLASS 3.1 och 3.2 INTE ÄR FASTSTÄLLD! Dock rider 

lagdeltagarna före de ekipage som endast startar individuellt i klassen, de individuella starterna 

startar alltså sist.  

Preliminärt tidsprogram 

Söndag 21 april 

09:00 Klass 1 – Clear Round  0,80m 7 starter Munkedals Kvarn 

09:25 Klass 2 – Clear Round 0,90m 36 starter Labans Hovslageri 

11:20 Klass 3.1 – Ind. Lektion STIL 0,90m 12 starter Hööks Hästsport 

 Klass 3.2 – Ind. Privat STIL 0,90m 28 starter Agria Djurförsäkring 

 Klass 3.3 – Lagklass 0,90m 9 lag 

14:00 Klass 4 – två faser A:0+A:0 0,95m 7 / 3 starter XL Bygg Sohlberg 

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 

Överdomare: Jan Trollnäs, 070-6120103.

Tävlingsledare: Micaela Rauner. 

Hoppdomare: Caroline Rönnberg.

Stildomare: Agneta Edberg. 

Banbyggare: Lotta Wahlborg. 

Sjukvårdare: Rose-Marie Rönnberg

Prisutdelning 

Efter varje avslutad klass vill vi ha till prisut

till fots. I lagklassen vill vi ha det segrande laget till häst och vi vill naturligtvis ha med lagledaren in på 

prisutdelningen!  

Cafeterian 

Cafeterian finns i det gula huset på gården och där ser

Lunch, korv med bröd, goda mackor, godis, glass, dricka, kaffe och annat smått och gott. Missa inte 

chansen – köp en lott och vinn kontanter! Det säljs även idrottsrabatter 

rabatter på många butiker i bohuslän. 

 

    

 

 

 

 

 

   Välkomna till Smedbergs Gård och till Munkedals Ridklubbs hästtävlingar i 

6120103.  

Tävlingsledare: Micaela Rauner.  

Caroline Rönnberg.  

Marie Rönnberg 

Efter varje avslutad klass vill vi ha till prisutdelning de tre främst placerade ekipagen till häst, övriga 

till fots. I lagklassen vill vi ha det segrande laget till häst och vi vill naturligtvis ha med lagledaren in på 

Cafeterian finns i det gula huset på gården och där serveras under tävlingen bland annat dagens 

Lunch, korv med bröd, goda mackor, godis, glass, dricka, kaffe och annat smått och gott. Missa inte 

köp en lott och vinn kontanter! Det säljs även idrottsrabatter – ett kuponghäfte med 

tiker i bohuslän.  

Välkomna till Smedbergs Gård och till Munkedals Ridklubbs hästtävlingar i 

delning de tre främst placerade ekipagen till häst, övriga 

till fots. I lagklassen vill vi ha det segrande laget till häst och vi vill naturligtvis ha med lagledaren in på 

veras under tävlingen bland annat dagens 

Lunch, korv med bröd, goda mackor, godis, glass, dricka, kaffe och annat smått och gott. Missa inte 

ett kuponghäfte med 

Välkomna till Smedbergs Gård och till Munkedals Ridklubbs hästtävlingar i hoppning! 


