
Ryttarbrev 
Hrimfaxi Vår 
29-30/4 2017 

 
 
Incheckning: 7.30-9.30 
Veterinärbesiktning: 7.35-9.35 (Endast lördagen)  
 
Vid incheckning skall ryttarförsäkran, hästpass och ryttarlicens uppvisas. Det vore mycket 
uppskattat om Ni kunde ha alla dessa handlingar i ordning när Ni stannar till vid incheckningen. 
Det gör denna process både smidigare för Dig och våra funktionärer.  
 

Länk till ryttarförsäkran 
http://www.icelandichorse.se/Portals/0/Medlem/pdf/Ryttarförsäkran.pdf 

 
 

 
Preliminärt tidsprogram: 

 
Lördag 29/4       Söndag 30/4 

 
Start kl   Slut kl    Start kl   Slut kl 

 
T3 v/u  9.00   9.40  T8 B final  9.00   9.20 
T5v/u   9.40   10.05  V5u B final   9.20   09.45 
T8u  10.05   10.45  V5 B final  09.45   10.10 
Paus  10.45   11.00  T8u B final  10.10   10.30 
T8  11.00   12.00  Paus   10.30    10.45 
Lunch 12.00   12.45  T3 v/u B final 10.45   11.05 
F2 v/u  12.45   13.40  V2 A final   11.05   11.30 
V5  13.40   15.15  V2u A final  11.30    11.55 
Paus  15.15   15.30  Lunch  11.55   12.45 
V5u   15.30   16.05  V5 A final   12.45   13.10 
V2  16.05   17.00  V5u A final   13.10    13.35 
V2u   17.00   17.30  T3 v/u A final  13.35    13.55 
      T8 A final  13.55   14.15 
      Paus    14.15    14.30 
      T8u A final   14.30   14.50 
      T5 v/u A final  14.50   15.10 
      F2 v/u A final 15.10    15.40 
      
 
       
 
Obs! Samtliga ekipage i T8 rider vänster varv.  
 
 
 

http://www.icelandichorse.se/Portals/0/Medlem/pdf/Ryttarförsäkran.pdf


 
 
Veterinärbesiktning 
Sker endast lördagen, längs med ena långsidan av ridhuset. OBS! Barn under 12 år får ej 
besiktiga häst!  
 
Ryttarmöte 
Lördag klockan 8.30 vid kortsidan av ridhuset (nära veterinärbesiktningen) 
 
Parkering  
Grusplan framför ridhuset eller annan angiven plats från incheckningen. 
 
Deltagarlista 
Deltagarlista kommer att läggas ut på hemsida, http://idrottonline.se/hrimfaxiislandshastklubb-
islandshast/ Där står det enbart vilken ryttare som startar i respektive klass inte vilken startgrupp 
ryttaren tillhör. Vid sekretariatet och ridhuset sitter startlistor med korrekta startgrupper.  
Om du vill ändra gren eller varv görs det till filippahammarlund@gmail.com senast på onsdag 26/4.  
 
Caféboden 
Det kommer att finnas fika, mat och annan förtäring att köpa nere vid ovalbanan. Caféet håller 
öppet från 8.00 med försäljning av kaffe och smörgås. Timmen senare skall caféet vara i full gång 
med övrig försäljning, fikabröd och annan förtäring.  
 

Boxar  
Hrimfaxi har hyrt sommarstallet från RKK, det är uteboxar som är markerade med namn på de 
ryttare som bokat boxen. Vatten finns att hämta vid stenstallet och vid dressyrbanan. Vid 
incheckningen får du veta vilken box du har bokat. Du som hyr box betalar en dispositionsavgift 
på 200 kr till Karin i incheckningen. Avgiften återfås efter tävlingen när boxen är helt tömd och 
ursopad. Ta med dig pengarna i kontanter för att underlätta hanteringen. 
  
Följande personer har bokat box:  
 
Frida Ljungdal 2 st    Rebecka Alkesten 
Åsa Ståhlklo     Fia Johansson  
Nathalie Lövgren 2 st    Anna Svensson              
Nina Söderling 2 st    Malin Sköld      
Marie Ahlström    Anna Richardsson 
Freja Delling 
 
 
Hagar 
 
Du får i incheckningen reda på vilken hage du bokat samt vart du parkerar. Du som hyrt hage ser 
givetvis till att den är urmockad när du lämnar. Egna hagar kan byggas vid transporterna på 
parkeringen i närheten av incheckningen, vatten finns att hämta vid stenstallet, dressyrbanan och 
nere vid Hrimfaxi ´s hagar. Ingen åker förbi banan under tävlingens gång, endast i pauser. 
 
 
 
Observera att inga hingstar får stå i hage under tävlingsdagen samt så får inga hästar stå i 
transport utan att man tar ur bommar och mellanvägg. Inga hästar får inte heller vara bundna 
utanför transport obevakade! Hästen skall ha grimma på sig hagen.  
 
 
 
 

http://idrottonline.se/hrimfaxiislandshastklubb-islandshast/
http://idrottonline.se/hrimfaxiislandshastklubb-islandshast/
mailto:filippahammarlund@gmail.com


 
Följande personer har bokat hagar: 
 
Jenny Gehrke      Anna Svensson 
Linda Wikström     Malin Sköld 
Josefin Björk      Julia Lindström 
Sandra Lundberg 2 st    Elin Stockberg 
Isabell Östergård     Ellinor Samuelsson 
Mia Gunnarsson     Emma Fridell Leijon   
Heléne Rippe      Kajsa Grönberg     
Emelie Gunnarsson    My Ölin                                          
Anna Kinnander    Linn Lombäck 
Lotta Arvidsson    Filippa Hammarlund 2 st 
Camilla Björkman    Christer Bergdahl  
Veronica Klint 2st     Rebecka Alkesten 
Freja Delling     Elin Tunefalk 
Anna Netzell     Thea Nilsson 
Hans Johan Nilsson    Julia Lindström       
Therese Tengelsen                                
                                                                              
Framridning  
Sker i ridhuset eller på dressyrbanan bakom uteboxarna. Vänligen respektera eventuella 
avspärrningar på tävlingsområdet.  
 
Strykningar   
Om Du inte kommer till start vill vi ha besked snarast. Alla som är kvalificerad till finalen SKALL 
anmäla så fort som möjligt om ni INTE skall delta i final i ryttarservice. Detta för att ge chansen till 
andra ekipage att få rida final utifall så önskas.  
 
Domarkommentarer 
Dina domarkommentarer finns i ryttarservice. Funktionärerna hämtar kommentarerna i varje paus 
och lämnar till ryttarservice.  
 
Domare 
Anna Jardelin  
Johanna Asplund 
Marie-Louise Persson 
 
Veterinär  
Karin Simonsson. 

 
Viktiga telefonnummer!  
Telefonnumren nedan ringer Du om det dyker upp funderingar runt de områden dessa personer ansvarar för.  

 
*Tävlingsledare, Anette Hammarlund tel 0702957612,  
*Ansvarig för sekretariatet, Filippa Hammarlund tel 0705667042  
*Ansvarig för Boxar/hagar, Karin Leven tel 0736003973. 
 
 
Vägbeskrivning 
Hrimfaxi´s bana ligger i anslutning till Ryttare Kamraterna Kumla, anläggning ligger vid Örsta 
knappt 2 km öster om Kumla centrum. Riksväg 51/52 sväng norrut vid skylt Kumla Ö. 

Efter 50 m sväng höger mot Brånsta 2. 

Efter 600 m, sväng in lilla vägen vänster ner mot ridhuset.  

Länk till karta  



http://kartor.eniro.se/query?what=map&search_word=    

Boende  

Förslag på boende: 

B&B 5 km från banan 

http://www.hastenochhunden.se 

Kumla Hotell 3 km från banan http://kumlahotel.se/ 

 

 

En vädjan! 

Alla som befinner sig på Örsta under tävlingsdagarna är värdar och värdinnor för Hrimfaxi´s tävling 
och vi ska alla samverka för en trevlig miljö runt omkring oss denna dag. Därför önskar vi att alla 
tillsammans hjälps åt att hålla ordning och reda på området, med mockning etc. Detta gäller, 
ryttare, hästskötare, arrangörer samt även publik om det är så! Alla kan bidra och vi uppskattar det 
till tusen! Vi tackar i förhand för sammarbetet och önskar Er en trevlig tävlingsdag! 

 

 

Vi syns på tävlingsplatsen - Lycka till alla tävlande! 
 

Tävlingssektionen Hrimfaxi 

http://kartor.eniro.se/query?what=map&search_word= 
http://www.hastenochhunden.se/

