
Ryttarmeddelande  
för Munkedals Ridklubbs lokala hopptävlingar   

för ponny lördagen och söndagen den 16-17 juni 2012. 

Sekretariat 

Öppnar 7:30 båda dagarna, telefon under lördagen 073-4053431, Johanna och på söndag 076-

8390091, Lenita. Vaccinationsintyg uppvisas innan urlastning. 

Ni är välkomna att efteranmäla er fram till 45min innan klassen startar. 

Startlistor  

Finns preliminära på equipeonline, från tisdagen den 12 juni 

Funktionärer 

Överdomare: Jan Trollnäs 

Domare: Caroline Rönnberg 

Stildomare: Marie Jannesson 

Banbyggare: Claes Hansen 

Tävlingsledare: Micaela Rauner 

Cafeteria 

Är belägen på övervåningen i ridhuset. Där serveras bland annat frukostbuffé, Dagens lunch, goda 

smörgåsar, kaffe, glass, godis och dricka.  

Preliminärt tidsprogram lördag 

15:00 Klass 5 LD – A:Stil  B11+C6+C6 starter 

16:30 Klass 6 LC – A:0+A:0/A A1+B11+C6+D9/1 starter 

Preliminärt tidsprogram söndag 

09:00 Klass 7 LD+5 – A:0+A:0/A B10+C6+D4/5 starter 

10:30 Klass 8 LC – A1:a/A  B6+C9+D8/4 starter 

12:30 Klass 9 LC+5 – A:0+A:0/A B3+C5+D5/1 starter 

Tävlingsbanor 

Tävlingen hålls på grusbana 80*30m, framhoppning inomhus 42*22m.  

Kommunmästerskap 

I klass 8 ingår ett Kommunmästerskap i klassen. Tävlar man för en klubb belägen inom Munkedals 

Kommun har man rätt att delta (gäller Munkedals Ridklubb och Bohusläns Hästsportklubb). Det 

kommer att utses en vinnare, den som får det bästa resultatet i klass 8A, blir 2012 års 

Kommunmästare. För att delta måste man göra en separat anmälan till klass 80, kostar 60kr/start. 

Observera att detta endast gäller ryttare som tävlar för någon klubb inom Munkedals Kommun. Man 

vinner rosett, plakett och hederspris. Kategorisammanslagning enligt reglemente. 

Meetingpris 

Det ekipage som anmält sig till meetinget (senast innan tävlingen startar) och samlar ihop flest poäng 

under sina ritter inom sin kategori (i avd A, max 2 starter/dag), erhåller efter klass 9 ett meetingpris. I 

meetinget är det preliminärt 6 B-ponnyer, 3 C-ponnyer och 6 D-ponnyer anmälda.  



Karta och vägbeskrivning 

Välkomna till Smedbergs Gård, karta hittar du här. 

Från E6, tag avfart 100. I första rondellen kör söderut mot Munkedal och OKQ8. I andra rondellen – 

kör rakt fram. Tag första vänster mot Hedekas. Ni ser nu Smedbergs Gård och Munkedals Ridklubbs 

tävlingsanläggning.   

Försäljning 

Queens Ridsportsbutik har försäljning under helgen! 

 

Varmt Välkomna till Munkedals Ridklubb på Smedbergs Gård! 


