
 

Kuskmeddelande  - uppdaterat 140626 
 
Varmt välkomna till Wermlands Körsällskaps fullständiga körtävling den 28-29 juni 2014. 
Tävlingen hålls på Kils Hästcenter Hannäs. 
  
Ankomst: Ha vaccinationsintyget lättillgängligt och visa upp för funktionär som 

möter upp innan urlastning av hästar eller vagnar sker. 
 
Sekretariat:  Mätintyg för ponny visas upp och veterinäravgift 200 kr betalas (om 

start i maraton) i sekretariatet. Här hämtar ni också skisser över 
precisions- och maratonbana.  

 Startanmälan anses som gjord om ni inte avanmält. Kontrollera i TDB 
om betalningen gått igenom, annars tas avgiften ut kontant på 
tävlingsplatsen.  

 
 Kontaktperson: Britt Lööv, 070-611 27 67, britt.loov@telia.com  
 
 Öppettider: Fredag 15.00-20.00 (meddela om sen ankomst) 
  Lördag  07.00 – tävlingsdagens slut 
  Söndag  08.00 – tävlingsdagens slut 
 
Uppstallning:  Sker i stationära boxar för tillfällig uppstallning på tävlingsplatsen.  

En bal strö ingår. En deposition på 100 kr betalas vid incheckning och 
återfås vid avresa mot uppvisande av väl utmockad box inkl allt strö.  

 
 Var god fyll i informationslappen som skall sitta utanför din box med 

fullständiga uppgifter.  
 
Camping:  Camping sker på anvisad plats. Toaletter finns i klubbhuset. 
 
Dressyr: Första start kl. 09.00. Framkörning på ridbanan – max tre ekipage åt 

gången enligt startlistan. Ett ekipage kör fram bredvid dressyrbanan 
löpande under tävlingen. 

 
Precision: Banan öppnas preliminärt kl 14.30. Första start kl 15.30. Framkörning 

på ridbanan – max tre ekipage åt gången enligt startlistan. 
 
Hästen ska vid alla moment vara försedd med ID-bricka. Placeras väl synlig.  
Häst-nr = Ekipage nr. +0 för första häst +1 för andra osv. Ex. Ekipage 5 har nr. 50 på hästen,  
Kusken tillhandahåller själv både ID-bricka och ekipage-bricka. 
 



 

Tävlingsjury:  Gertie Viebke, domare 
 Karin Söderqvist, tävlingsledare 
 Urban Söderqvist, banbyggare 
 
Funktionskontroll: Funktionskontrollen öppnar inför dressyren kl. 08.00 och ska passeras 

senast 30 minuter före start på anvisad plats. Eventuella brister måste 
rättas till innan start. Inför maraton öppnar funktionskontrollen kl 
09.00. 

 
Veterinärkontroll: Sker på söndag kl. 08.00-09.00 på anvisad plats.  

Veterinäravgift 200 kr betalas vid incheckning i sekretariatet.  
 
Dressyr:  Domare Gertie Viebke 
 
Program: Debutant, LB = Svenskt Lätt nr 2 
 Lättklass, LA = Svenskt Lätt nr 3 
 
Precision:  Domare Gertie Viebke, Banbyggare Urban Söderqvist 
 Bedömning: Debutant, LB = Clear Round 
  Lätt klass, LA = A:0 
 
Maraton:  Domare Gertie Viebke. Banbyggare: Urban Söderqvist 
 
 Visning av maratonbanan sker fredag ca kl 19.00 och lördag ca kl 

17.00. Banan är öppen från kl 19.00 på fredag. 
 
 Första start söndag kl 10.00. 
 
Prisutdelning:  Sker för LA lördag kväll i samband med kuskmiddagen. Clear Round-

rosetter finns att hämta i info-sekretariatet direkt efter resultatet har 
annonserats.  

 
Kuskmiddag:  Vi tänder en grill vid 19.00 på lördag och var och en tar med sig det 

man vill grilla. Ingen föranmälan krävs.  
 
Servering:  Enklare servering finns på tävlingsplatsen. Lunch (bl a hamburgare) 

erbjuds lördag och söndag. 
 
Wermlands Körsällskap önskar alla deltagare lycka till och vi hoppas ni alla kommer att ha 
riktig roligt hela helgen. Varmt välkomna till Kils Hästcenter Hannäs. 


