
Info till KM-ryttare 

 

Stallet öppnar kl. 7:30 på tävlingsdagen.  

Gå till sekretariatet och meddela att ni är på plats innan ni startar. Sekretariatet öppnar klockan 
8:00. Ni som startar först får skicka en förälder eller kompis för att startanmäla er. Avanmälan 
vid sjukdom sker senast klockan 7:00, till ridskolans telefon/telefonsvarare. I sekretariatet 
betalas anmälningsavgiften – till Varbergs Ridklubb. Jämna pengar eller swish.  

Hästhyra betalas till Varbergs Ridskola, jämna pengar eller swish (annat swishnummer än 
anmälningsavgiften!). Lina står på framridningen och tar emot betalning. Betalning skall ske 
innan start.  

OBS! Första start kl. 08.30 (tidigare än vanligt). Startlista finns på online.equipe.com 
(https://online.equipe.com/sv/competitions/35026 ). För ridskoleekipage får framridningen 
påbörjas max 30 min innan er starttid. Observera att ridskolan har personal på framridningen 
som är där för att hålla ordning samt hjälpa ridskoleekipagen vid behov.  

Startlistan kan eventuellt uppdateras om det kommer in strykningar. Håll koll på Equipe 
lördag kväll, samt ta en extra titt på startlistan när du kommer till tävlingen på söndag.  

Det finns möjlighet att komma och fixa hästen ”tävlingsfin” inför söndagen. Stallet stänger 
kl. 17.30 på lördag.  

Funktionärslistan finns på Varbergs Ridklubbs FB-sida, samt utskriven i stallet på 
anslagstavlan. Alla hjälper till med banbyggnad lördag 17:30.   

Utrustning - Ridskolehästar går med sin ordinarie utrustning. Om ni har egna schabrak på 
hästarna så lägg hästens gamla schabrak i tvättstugan. Om ni byter till ett av ridskolans vita 
så kan det sitta kvar på sadeln när ni har ridit färdigt.  

Prisutdelning för alla klasser i cafeterian efter avslutad tävlingsdag.  

Domare: Rebecka Andersson  

Efter att ni ridit ska hästen släppas ut i hagen igen med hjälp av stallpersonal.  

Var noga med att lämna hästar och utrustning i gott skick efter tävlingen!  

Övriga frågor till ridskolan 0340-144 92.   

 

LYCKA TILL! 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.equipe.com/sv/competitions/35026


Startordning för ridskolehästar  

Ponny  

1, Alice Hjalmarsson – Alfons  

2, Emma Jonasson – Neon  

3, Maya Nieuwoudt – Sunny  

4, Emma Holmberg – Matador  

Paus 10 minuter  

5, Joni ljungqvist – Neon  

6, Savannah Ström – Sunny  

7, Elin Svensson – Matador  

8, Emelie Wingård – Alfons  

9, Emmie Johansson – Tofflan  

10, Elina Magrino – Abbey  

11, Stella Österberg – Poppy  

12, Ida Hultman – Prisse  

13, Kjerstin Reed – Joe  

14, Ebba Nilsson – Color  

15, Saga Nilsson – Tofflan  

16, Hedda Månsson – Abbey  

17, Alva Severinsson – Poppy  

Häst  

1, Britta Johansson – Collin  

2, Hanne Aarsheim – Ted  

3, Alicia Östby – Max 

4, Alice Månsson – Claude  

5, Elin Andersson – Murre  

6, Carolin Magrino – Abbe 

7, Alva Linde – Ådi  

8, Ingrid Månsson – Collin  

9, Sanne Swedenås – Ted  

10, Wilma Söderbaum – Max  


