Kuskmeddelande
Välkommen till årets fullständiga tävling i sportkörning
den 20-21 April 2019 på Göteborg Horse Park
Parkering bilar och lastbilar: Sker ovan stallarna på galoppens parkering, infart till vänster innan stall grind.
ALLT skräp ombesörjer ni själva för, inget får lämnas kvar. Lämna det i det skick som det var när ni kom.
Ni som sover på loftet, glöm inte ta med madrasser (några enstaka sängar finns)!
Vid ankomst fredag ställa hela ekipaget på parkering ovan galoppstallar då det är annan tävlingsverksamhet
som pågår fram till em på området.
Sekretariat: Tänk på att vaccinationerna ska ligga i Tdb. Start- och informationskuvert hämtas i
sekretariatet, icke avanmält ekipage faktureras full start avgift + fakturerings avg på 50kr. Kontrollera i
TDB om betalningen har gått igenom, om denna ej är dragen tas avgiften ut på tävlingsplatsen
kontant. OBS! Vagnsbredd måste lämnas i samband med start anmälan!
Information via hemsida: www.ghcc.se
Information Sekretariat: Karin Mårlind Strauss (alternativt Karin Andersdotter Johansson)/(L-G Rasmussen),
karin@marlindstrauss.se andersdotter83@gmail.com
Mobil: 070-266 22 75
Frågor kan skickas till; karin@marlindstrauss.se (Karin), 070-595 77 10
Sekretariatets öppningstider:
Fredag
Lördag, Söndag

fr. 18-20.00
fr. 07.30 – tävlingsdagens slut

Tävlingsregler
- Hindren är öppna från fredagen att gå men är officiellt inte godkända förrän lördag morgon av
domarna.
- B-sträcka är struken och ersätts med en ”warm-up” i paddocken med uppvärmningshinder. 30 min
kommer att klockas för uppvärmingen.
- Ett ekipage kommer att ha Pulsklocka på sig (kusken kommer ej att se eller dra nytta av denna
under marathon) detta i utbildnignssyfte och i samarbete med veterinären på plats.
Tävlings Start: Första dressyr start LB sker kl. 08.00 på lördag. Vi kör in på banan direkt efter signal
från domaren. Precisionen körs senast 30 min efter avslutad dressyr. Maraton startar kl. 10.00 Visa
hänsyn!
Mom 134:3 Häst skall vid alla moment vara försedd med ID-bricka. Placeras väl synlig!
Kusken tillhandahåller själv ekipage och hästbrickan. Sätts synligt på vagnen eller på groomen. I
maraton skall det finnas 2 skyltar, en på vardera sida av vagnen.
Uppstallning: Incheckning stallar tidigast kl. 14. 00 fredag den 19 april. Utcheckning sker senast måndag
morgon. Mockning under dagarna sker med största hänsyn till ”flygande spån” och läggs på hänvisad plats.
Uppstallning sker i stationära boxar på Göteborg Galopp i direkt anslutning till tävlingsplatsen. 2 bal
strö ingår. Endast spån tillåtet i boxarna. Mockning efter avslutad tävling behöver ej göras. Håll rent
och sopa efter er, all gödsel måste tas bort inom stallområdet!
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I förebyggande syfte: fyll i en informationslapp med telefonnummer om något skulle hända din häst
och sätt denna på box dörren.
Anläggningsskiss: se hemsida./skiss. OBS! Inga hästar i Galopp området (frånsett stallomr och parkering).
Kuskinformation internt: Information ”närmast anhörig” till kusk & groom (telefon nr och namn), I fylles i
samband med incheckning. Ha gärna ICE nummer inlagt i era telefoner!
Domare: Dressyr: Jill Isebark
Precision: Leif-Göran Rasmusson
Banbyggare precision och maraton: Håkan Still
Tävlingsledare: Karin Mårlind Strauss 0705-95 77 10
Support frågor: Karin Mårlind Strauss 0705-95 77 10
Maraton ansvarig: Patrick Strauss 0709-926045, Assisterande;
Ansvarig Dressyr: Frida Pettersson.
Sammanslagning av klasser kan komma att ske.
Funktionskontroll: Sker senast 30 min före start i dressyr och ca 10 min före i maraton vid starten, lätt
klass samt MSV ungdomar. (ej seniorer).
Veterinärkontroll: Sker endast Söndag kl. 9.00-10.00 vid stall längan.
Vid hästbesiktning ska person som visar häst bära godkänd hjälm med hakbandet i funktion. Visning
utan godkänd hjälm eller utan hakbandet i funktion kan medföra böter!
Veterinär: Åsa Hinton
Veterinär avg: Skall betalas i samband med start anmälan. 200kr/ekipage
Framkörning: Sker på grus i anslutning till dressyr banan lördag och söndag i stora paddocken.
Dressyr: LB Svenskt lätt nr 1. LA Svenskt lätt nr 2. MSV Svenskt MSV nr 2,
Förtydligande angående dressyr program ungdomar och PARA. HÄMTAS från SvRF eller FEI sidan.
(eller FEI sidan. Dessa har färre bedömningspunkter än de gamla på förbundssidan, annars samma
program). Vi har nu bestämt att vi kör på de svenska vid bedömningen genom L-G resultat systemet.
CHILDREN KÖR -FEI Test Ch P1, JUNIORERNA kör -FEI Test J and YD,
YOUNG DRIVER Test 3*A HP1 (Här kan det vara TEST 3*HP1 (ponny/häst enbet)
eller TEST 3* HP2 (par)
Maratongenomgång: lördag kl. 15.00 (med reservation för ändringar). Utanför huset.
Maraton Bettkontroll efter målgång på maraton. Gäller alla!
Överdomare: Elin Björn
Pris och prisutdelning: Efter avslutad tävling i Aktivitetshuset. Clear round rosetter går att avhämta direkt
efter att resultatet har annonserats.
Servering: SJÄLVKLART!! Servering finns på plats. Lunch finns.
Försäljning: Gunilla från Selar.se kommer att finnas på plats med saker som är för körning passa på!
Kuskfest: Påskbuffé lördag kl. 19.30 Huset. Swich 300:-/pers till Karin. 0705-957710, märk: ”namn+påsk”
senast den 17 April.
Väl mött till helgen! Vi ser fram emot att få träffa Er alla och hoppas att allt skall vara till belåtenhet.
Medtag glatt humör och skicka en bön till vädergudarna, vi tror att det kommer att bli en solig helgJ!
Alla vi på GHCC/GHSK
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