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KUSKMEDDELANDE  
Jönköpings Läns Kusksällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till Körtävling i Vaggeryd den 26-27/7-08 
 
Karta över tävlingsplatsen  Bil 2        
Startordning   Bil 3 
Speakerinformation  Bil 5 Lämnas i sekretariatet vid startanmälan 
Startanmälan häst  Bil 6 Lämnas i sekretariatet vid startanmälan 
Licenser, vaccinationsintyg  Uppvisas i sekretariatet före urlastning  
Kuskar skall lämna födnr, namn, adress på sina groomar vid startanmälan.  
Klassammanslagning            Klass 1 och 2 bildar klass 1. Klass 4 och 7 bildar klass 4. 
                           Klass  9 och klass 10 bildar klass 9 

Klass 13 och klass 14 bildar klass 13. Alla ekipage kör på sitt tempo 
enligt TR. 

Sekretariat    
  Fredag: Kl  16.00 - 10.00 
  Lördag:           Kl  07.00 -  19.00 
  söndag Kl  07.00-   15.00 
Information  Gunilla Granberg.Telefon:073-6741728 bostad:036-63394 
 
Startanmälan  Lämnas en gång om du inte gör några ändringar. 
 
Mom 510.7  Vid alla tävlingar skall samtliga deltagande hästar inom hela  

tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka. Kusken tillhandahåller 
själv hästens ID-bricka och den skall bäras vid allt arbete med hästen.  
Saknad eller felaktig ID-bricka bestraffas med böter.   

 
Servering  Frukost, lunch, frallor och fika kommer att finnas på tävlingsplatsen. 
 
Uppstallning  Sker i fasta boxar med stallvakt. Depositionsavgift om  

50/box uttages och återbetalas om boxen är rengjord. Allt strö  
borttaget.I bal strö ingår i stallavgiften. Vid behov kan du köpa mera     
strö till en kostnad av 90:-/bal. 

 
Parkering av transporter Parkering i anslutning till tävlingsplatsen enligt anvisad platsnummer. 
och bussar  Övriga transporter på särskild parkering strax utanför området. 
 
Veterinärbesiktning Besiktning: 1. Lördag 12.00-14.00 
  Besiktning: 2  söndag 7.00-9.00 
  Veterinäravgift 200:-häst.   
  Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag utan skygglapper 
Funktionskontroll Dressyr…30-60 min före start 
Domare  Gunilla Römmel 
Dressyrbana  Grus  Framkörning Gräs 
Banbyggare  Ylva-Li Gustavsson 
Funktionskontroll Maraton 15-30 min före start 
Maratonbanan  Ca 6.km 5 hinder i regional klass. 4 hinder lokal klass 
Maratonvisning Kl. 18.00 fredag 25/7 Endast för kuskar och grooms 
Precision Start kl. 15.00 . Samma startordning som dressyr. Underlag gräs 
Domare                                  Leif-Göran Rasmusson. 
Kuskfest lördag kväll kl 20.00.kuskfest med prisutdelning i dressyr och maraton 
 Lokal: Tält på tävlingsplats.Pris/person100:-Anmälan till kuskfesten i 

samband med startanmälan. 
 
Camping/el Avgift 120:- för el och dusch.  
Vägbeskrivning Vaggeryd ligger ca 3 mil söder om Jönköping . Travbanan ligger utefter 

E4:an. Sväng avfart travbana norra om Vaggeryd. Följ skyltning. 
Stallområdet ligger längst bort på grusvägen. 

TR I Mom 136 På tävlingsområdet skall hästen ledas i huvudlag med bett eller 
motsvarande. OBS !!  Gäller alla kategorier. 
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Utrustning Betsel och tyglar får inte vara konstruerade eller anbringade så att de 
kan skada hästen. Häst/ar får endast stå på transport på tävlingsplats 
om måtten på i transporten uppfyller de krav som beslutats av 
Jordbruksverket. 

    
    VÄLKOMNA  


