
Meddelande från tävlingsarrangören  

KUSKMEDDELANDE  

Körsällskapet Nordhallänningarna hälsar Dig hjärtligt välkommen till Tjolöholm 30-31 2015!  

Vägbeskrivning E 6 söderut/norrut, avfart 58  

Speakerinformation lämnas i sekretariatet  

Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning. Startanmälan anses vara gjord om ni inte 

har avanmält.  

Sammanslagna klasser: Msv enbet och par häst  

Sekretariatet öppet fre kl 16 - 21.00 vid stallarna. Annica Andreasson 0705-52 40 23  

lör kl 08.00 - 19.00 vid banorna  

sön kl 08.00 vid banorna                                                                                                                 

Parkera era fordon så att de kan köras/bogseras ut. 6 m/ekipage. 

Tävlingsledare Elin Björn 0704-39 90 86  

Pressansvarig Nils Andersson 0705-62 44 11  

Stallchef Lasse Strömqvist 0709-80 31 88  

Servering finns i Storstugan 12-16 

Led hästen i träns med ID-bricka på området!  

Uppstallning sker i mobila boxar. Skriv upp ert mobilnummer på boxen. Uppstallning sker på egen risk. 

Boxen ska mockas efter tävlingen. 1 bal torv ingår. Extra bal 100 kr, betalas till stallchefen.  

Camping på grusparkeringen. Inga hästar får vistas där!  

Dagtransporter på gräsytan till vänster mittemot stallarna.  

Veterinärbesiktning sön 08.00 – 09.30 för hand vid stallarna. Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag 

utan skygglappar. Hästarna besiktigas i startordning. Veterinäravgift 150 kr. Tag med jämna pengar!  

Funktionskontroll 30 - 60 min före start vid banorna. Maraton i samband med start.  

Tag med egen nummerskylt till vagnen.  

Domare dressyr Leif-Göran Rasmusson, precision Gun Hagring, maraton Gun Hagring.  

Dressyrbana, precision, framkörning på gräs. Ryggning kvar i Lätt B. 

Banbyggare Tony Andersson  

Maratonbanan msv 6 hinder, vattenhinder ingår. Lätt A 5 hinder, vattenhinder ingår ej. Lätt B, 4 hinder, 

vattenhinder ingår ej. Motortrafik förbjuden. Maratongenomgång fre 18.00. Ingen tidtagning på 

skrittsträckan.  

Kuskfest lördag kväll ca 19.00. Du tar med dig maten, tallrik och bestick, vi tänder grillarna. Vi startar 

med prisutdelning dressyr och precision. Har du glömt att anmäla camping? Hör av dig till Eva Hed 

0708-55 47 07  

Glöm inte regnkläder och badkläder!  

 


