KUSKMEDDELANDE ÅSBO DRIVING 2014
29 MAJ – 1 JUNI på Åsbo RF:s anläggning i Ljungbyhed
Vi hälsar kuskar, groomar, medhjälpare och alla andra hjärtligt välkomna till årets körtävling.
Det är verkligen glädjande att så många kuskar kommer och tävlar hos oss. Vi ska göra vårt bästa för att det ska bli
en riktigt bra tävling. Har ni synpunkter eller önskemål så är vi glada om ni vill framföra dessa till någon i
organisationen.
Uppstallning sker i mobila boxar, två balar spån ingår. Spån finns att köpa för 60:-/balen, biljetter köpes i
sekretariatet. Boxarna ska lämnas helt rena, deposition per box är 300:- som återfås vid rengjord box.
Veterinärbesiktning söndag morgon 8.00 – 10.00 för hand. Veterinär finns på plats hela lördagen.
Sammanslagning av klasser: Klass 6 och 7 bildar en klass, Klass 8 och 9 bildar en klass.
Maratonbriefing kommer att ske torsdag kväll 19.00, med information om det nya tidtagningssystemet. Det blir
ingen visning av maratonbanan. Vi ber er att visa hänsyn mot naturen och inte köra med motorfordon utanför
vägarna, vi är delvis och kör i ett Naturreservat.
Kuskfest har vi som vanligt lördag kväll 19.30 i serveringstältet. Pris 150:- Buffé, efterrätt och kaffe m kaka ingår.
Dricka ingår ej.
Baren har öppet hela kvällen!
Prisutdelning lördag kväll 21.00, med hänsyn till våra sponsorer så delas hederspriser endast ut till närvarande
kuskar.( Se regler om prisutdelningar i TR I mom 127) Prisutdelning på söndagen efter varje klass.
Tävlingens hemsida: www.asbodriving.se Resultaten visas också på: http://horsedriving.nu/

Schema
Onsdag 28 maj
18.00 Sekretariatet öppnar

Torsdag 29 maj
8.00 Dressyr Elitklasser Domare Gertie Viebke, Kati Honkanen, Annika Lundqvist
Vagnsmätning efter dressyren.





Enbet häst
Par häst
Enbet ponny
Par/fyrspann ponny

19.00 Maratonbriefing med information om nya tidtagningssystemet utanför serveringstältet.
Grillafton: Vi tänder grillarna. Tag med eget att grilla eller beställ en
grilltallrik bestående av kött, korv, nypotatis, sallad och dressing.
Biljetter finns att köpa i sekretariatet fram till 15.00 Pris 100:-

Fredag 30 maj
8.00 Dressyr Lätt A och Medelsvår. Domare Gertie Viebke, Kati Honkanen, Annika Lundqvist
Funktionskontroll 30 minuter före start.






Lätt A Ponny enbet
Lätt A Ponny par
Lätt A Häst enbet och HCP klass
MSV Ponny enbet och par
MSV Häst enbet och par

Lördag 31 maj
Maraton: banbyggare Tony Andersson.
Funktionskontroll för Lätt och MSV klass 15 minuter innan start.
9.00 Första start. Klassordning Lätt, MSV och Elit.
19.30 Kuskfest. Anmälan senast fredag 12.00, maxantal 200 pers. Buffé med lite av varje.
Efterrätt, kaffe och kaka. Dricka ingår ej. Pris 150:- Barn under 12 år 75:Baren öppen hela kvällen, försäljning av öl, vin, snaps mm till bra priser.
21.00 Prisutdelning dressyr och maraton

Söndag 1 juni
8.00-10.00 Veterinärbesiktning för hand. Startordning Lätt klass, MSV, Elit. Kostnad 150:- per ponny/häst.
8.00 Precisionsbanan öppen för besiktning.
10.00 Första start precision. Startordning Lätt klass, MSV, Elit.
Prisutdelning förspänt efter varje klass, alla är välkomna in på banan.

Sekretariatets öppettider
Onsdag 18.00-21.00
Torsdag 07.00-19.00
Fredag 07.00-19.00
Lördag 07.30-18.30
Söndag 08.00- tävlingens slut

