
Meddelande till kuskar
Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet den 13-14 juni.

Vi hoppas att ni kommer att få en trevlig tävling hos oss.

Här kommer all info, har ni funderingar över något är ni mer än välkomna att höra av er! Det blir ingen kuskfest på lördag kväll, 
men ni som är på plats är välkomna att ta med er lite att grilla så gör vi det gemensamt i restaurangtältet (eller utanför!)
Hinderskisser till maraton bifogas, skriv gärna ut själv och ta med. Skisser på plats kostar 1:-/st, pengarna går till cancerfonden.
Och du, glöm inte köpa SM-dekalen - du kan vinna en vagn!

Eventuella frågor till Pia Petersson, 0708-16 06 42 eller pia@trolleberg.se

Tidsprogram  Fredag 16.00 Sekretariat och uppstallning öppnar
  Lördag 09.00  Dressyr, därefter precision inom 30 minuter
  Söndag  08.30-10.00 Veterinärbesiktning 
   10.00 Maraton, därefter prisutdelning

Vid ankomst Visa vaccinationsintyg i sekretariatet. Startanmälan anses gjord om ni inte har avanmält.

Icke uppstallade ekipage Parkera vid uppstallningen, inga hästar på campingen!

Camping  Campingplatserna kräver europakontakter för elkoppling. 

Dusch & Toalett Duschar och toaletter finns i Tvättstugan, se kartan.
  Toaletter finns också i Stora Ridhuset samt i Klubbstugan. 

Funktionskontroll  30 minuter före start i dressyr. Se karta.
  15 minuter före start i maraton, vid start A.  

Veterinärbesiktning Söndag på grusbanan kl. 8.30-10. Hästarna visar vid hand.

Cafeteria  Restaurangtältet har enklare fika, öppet lördag-söndag.

Maraton   Hindren är öppna från lördag morgon, ingen banvisning. 
  Maratonbriefing lördag i cafeterian, tider finns anslagna i sekretariatet.
  Sträckor: A 5.250 m, Transport 750 m, B 4.400 m
  OBS! LB kör inte hinder nr 1 (vattenhindret) men det är inräknat i sträckan så vill ni träna
  på vatten finns det tid, annars passerar ni bara. Tänk å att ha koll på sträcktiden!

Prisutdelning  Rosetter för delmoment hämtas i sekretariatet.
  Prisutdelning totalvinnare i restaurangtältet efter avslutad tävling.

Kontakt   Tävlingsledare Pia Petersson 0708-16 06 42, pia@trolleberg.se
  Sekretariat Camilla Kvist 0708-69 18 18, camilla.kvist@hotmail.com

                    Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet!
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Uppstallning tävlingsplatsen
2 spånbalar ingår i boxavgiften, extra spån 100:-/bal.
Var vänlig städa efter er, boxarna skall tömmas helt.

Ej rengjord box debiteras med 500:-.



Köp SM-dekalen!
Den är samtidigt en lott som ger dig chans att vinna en träningsvagn från Kutzman!

Det finns endast 300 lotter totalt, så chansen är stor!
Pris 100:- finns i sekretariatet.

Proppen finns på TDB nu, det blir samtidigt Msv och svår klass (för de som inte är SM-kvalade).
Samt Lätt B, uppvisningsklass för barn. Fullständig klass, körs som en clear round.
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