
 Kuskmeddelande 

Jönköpings Läns Kusksällskap hälsar dig välkommen till körtävling på Vaggeryds travbana 
den 7-9/8 
Karta över tävlingsplats 
Startordning dressyr  
Licenser och vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning. 
Tävlingarna körs enligt TR2009 i nationell lätt klass och medelsvår ELIT. Lokal klass kör 
enligt TR 2008 där alla tre discipliner ingår. 
Klassammanslagning:    Klass 3, 5 och 6 bildar Klass 5. Klass 11och13 bildar Klass 13 . 
                    Klass 17 och Klass 18 bildar klass Klass 17. 

                     Klass 21 och Klass 23 bildar Klass 21. Alla ekipage  
                     kör på sitt tempo enligt TR. 
Sekretariat:                       Torsdag: kl.18.00-20.00 
                                          Fredag:   kl.14.00-22.00 
                                          Lördag:   kl 07.00-19.00 
                                          Söndag:   kl.07.00-16.00 
Information under tävlingar : Gunilla Granberg 073-6741728 
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:                         Frukostbuffé till ett pris av 40:- 
                                          Lunch serveras lördag och söndag Pris 60:-  
                                          Frallor och kaffebröd, dricka, te och kaffe finns under hela dagarna. 
Uppstallning:                    Sker i fasta boxar med stallvakt. Depositionsavgift om 100 kr/box 
  uttages och återbetalas om boxen är väl rengjord. Allt strö ska tas 
  bort. I bal strö ingår i stallavgiften. Vid behov kan du köpa mer 
  strö till billigt pris. Stallista kommer att publiceras så man lätt 
  hittar sin box. 
Parkering av transporter   Parkering enligt anvisad plats beroende på om du har el bokad.                    
husvagnar och lastbilar :  Hästtransporter på särskild plats 
Veterinärbesiktning:          Besiktning 1. Lördag kl.7. 00-10.00 
                                           Besiktning 2. Söndag kl.7.00-9.30 
                                           Avgift 150:-/ första häst. Andra eller flera hästar 100:-/ häst 
                                           Hästar och ponny visas med huvudlag vid hand. 
Funktionskontroll:             Kuskar i lokal klass och nationell klass har kontroll ca 30 -60 före                         
   dressyrstart nere på inneovalen. 
Domare:                             Gunilla Römmel Lokala klasser + nationell lätt klass 9 och klass 13 
  och klass14 
                                            Britt-Marie Hamnered Klass 8 
                                           Gunilla Römmel, Britt-Marie Hamnered och Leif-Göran           
  Rasmusson alla klasser i medelsvår dressyr ELIT. 
Dressyrbana:                       Grus. Framkörning gräs. Dressyr startar fredag kl. 15:30-19:00 
  Lördag start kl. 8:00- ca 18:00 
Banbyggare:                       Tony Andersson 
Funktionskontroll:               Maraton ca 15 min före start. 



Maratonbana:                      Lokal klass E-sträcka ca 4 km och 4 hinder   
                                              Nationell lätt klass A, D och E-sträcka ca 10,6 km och 4 hinder. 
                                              Medelsvår ELIT A,D och E –sträcka ca 12,6km och 6 hinder 
Maratonvisning :                  Fredag kl. 19.00 Genomgång av tidsmätningssystem och                       
    samåkning runt banan. Alla hinder ligger väl samlade  på                          
    gångavstånd söder om stallområdet. 
Precision:                             Gräs  på inneoval. Start kl.8.00-9.30 för fredagens kuskar 
    i samma startordning. Sedan kör övriga kuskar efter sin 
    dressyrstart till ca kl.13.00 
Domare:                              Gunilla Römmel eller Britt-Marie Hamnered. Medelsvår                 
                       precision döms av Marie Ågren. 
 
Kuskfest:                            Vi ordnar en mysig fest för endast 100 kr/person Barn under 15 år 
  halva priset. Meny: Couscoussallad, kycklinggrillspett, dricka 
  kaffe och kaka. Prisutdelning i dressyr och precision. Anmälan vid 
  ankomst. 
Camping /el                       Vi erbjuder camping på tävlingsplatsen. Med el 120:- annars fritt 
  på anvisad plats. 
Vägbeskrivning:                 Vaggeryd ligger ca 3 mil söder om Jönköping. Travbanan ligger 
  utmed E4:an. Sväng avfart travbana norr om Vaggeryd. Följ 
  skyltning. Stallområdet ligger längst in på grusvägen. 
TRI Mom 136                    På tävlingområdet skall hästen ledas i huvudlag med bett eller 
  motsvarande. OBS Gäller alla kategorier. 
Utrustning:                         Betsel och tyglar får inte vara konstruerade eller anbringade så att 
  de kan skada hästen. Hästar får endast stå på transport på 
  tävlingsplats om måtten på transporten uppfyller de krav som 
  beslutats av Jordbruksverket. 
 
Webinfosida:  http://www.horsedriving.nu/jks/ 
                                               
   VÄLKOMMEN 


