
Meddelande från tävlingsarrangören Hjulkul 8 januari 2023 

UPPDATERING KUSKMEDDELANDE 

FÖRSTA START KL 12. BANAN BYGGS LÖRDAG KVÄLL SÅ ÄR KLAR FÖR BANGÅNG DIREKT PÅ 

MORGONEN. 

- OBS 5 ekipage per omgång!!!!!! 

PRISUTDELNING EFTER SISTA START I CAFETERIAN NÄR SISTA KUSK ÄR REDO. 

ROSETTER FINNS ATT KÖPA 

CAFETERIAN ÄR ÖPPEN FRÅN KL 11 

VÄLKOMNA TILL EN KUL DAG MED SPORTKÖRNING 

Bangång från 08,00 

Första start 10:00 

Regler för Hjulkul: 

Barnklass; här får man ha med sig en person in på banan som hjälper till med vägen och ger goda 

råd, kan vara en tränare eller annan person. 

Mindre rutinerade, resp rutinerade kuskar; här är det upp till kusken att själv avgöra vilken klass 

man vill starta. 

Arrangören har rätt att slå samman klasser vid få starter. Dock aldrig barnklass med annan klass. 

Hjälm och säkerhetsväst ska bäras av både kusk och groom. 

Alla typer av säkra vagnar får användas, även luftpumpade hjul av kraftigare dimension. 

Vaccinationsintyg skall visas före start. Häst/ponny ska vara minst 4 år. 

Ekipagen bör ha egen ansvarsförsäkring, detta är ingen tävling så arrangörens försäkring gäller 

inte. 

Arrangören har inget ansvar för olyckor, skador eller annat som kan uppstå. 

Hög musik gäller under körningen, vill man inte ha det ska det påtalas vid startanmälan. 

Banan: 

Banan består av två teknikhinder med portar och upp till 10 konpar. Det är minst 3 m i varje port i 

teknikhindren och till sargen. Konpar har en fast bredd av 160 cm. 

Vi delar in i grupper om c:a 6 st och kör 2 gånger. 

När startsignal getts har man 45 sekunder på sig att start sedan sätts klockan igång. 

Tidstillägg: 

*Riven boll 5 sek 

*Groom av 5 sek 

*Kusk av 20 sek 

*Groom använder töm eller broms 20 sek 

*Fel väg, rättad 20 sek 

*Fel konport, ej riven boll 20 sek 

*Fel konport, riven boll. Tiden stoppas för uppbyggnad 35 sek 

Eliminering: 

*Kusk eller groom av vagnen 3 gånger 

*Vägran, tredje gången 

*Fel väg, ej rättad 

*Ej passerat start/mål 



*Vagn välter 

*Groom använder pisk 

Kostnad alla klasser: Start/Ekipage 300 Kr. Swish 123 240 96 47 senast 2023-01-01 

Dagbox exkl strö 200:- Kontakta Gertie Viebke 070-511 50 30 Finns 6st, först till kvarn gäller. 

Cafeterian i ridhuset är öppen hela dagen. 

Banbyggare Jens Larsson/Johan Herner 

 


