
Meddelande till kuskar
Välkommen till Svensk Mästerskap i Körning på Flyinge!

Detta är ett mycket kortfattat kuskmeddelande, mer information kommer ni att få i samband med invigningen.

Startanmälan anses gjord om ni inte har avanmält. 
Vaccinationsintyg, grönt kort och licens skall visas upp i sekretariatet före start. Veterinäravgift 200 kr/häst skall betalas.

Sekretariatet  öppnar kl. 12 på onsdagen, Gullan nås på telefon 0734-20 32 70

Tävlingsledare  Marcus Lundholm tel. 0702-76 82 75, bitr. Elisabeth Jönsson, tel. 046-571 90, 0702-98 00 72

Camping  på anvisad plats på tävlingsområdet. El finns. Duschar finns i "Tvättstugan" vid infarten till tävlings-
området. Minst 6 meter mellan ekipagen, alla bilfronter utåt (brandskyddsbestämmelser).

Uppstallning  i mobila boxar på grusplanen vid sekretariatet för enbet och par ponny (klass 1, 2 och 3) samt enbet 
häst (klass 4). Övriga, dvs par och fyrspann häst samt USM och JSM, har uppstallning i Stostallet på Flyinge.
Tel till stallchef 0708-503 900.

Anläggningsskisser  Obs! se bifogade skisser bl a för att veta hur ni kör för att komma till dressyren och precisionen.

Veterinärbesiktning  tider för veterinärbesiktning kommer att anslås i stallarna samt i sekretariatet. 
Obs! hästarna skall besiktigas före maraton samt före precisionen.

Invigning  onsdag kväll kl. 19. Då kommer även startnummer att lottas.

Spannkontroll  kommer att finnas i anslutning till dressyren. Samtliga ekipage måste göra en bettkontroll men det är 
frivilligt att deltaga i spannkontrollen. Det kan vara värt att notera i programmet vilka pris som delas ut...
Spannkontroll/bettkontroll görs ca en timme före dressyrstart. Anmäl i sekretariatet om du vill deltaga.

Funktionskontroll  Ekipage i JSM och USM har funktionskontroll i samband med spannkontroll/bettkontroll före 
dressyren enligt ovan samt i samband med start före maraton.

Maratonvisning  Maratonbanan, sträcka A och D, visas onsdag kl. 17. Ingen visning av sträcka E.
Obs! ingen biltrafik på maratonbanan utom vid visningen, cykel rekommenderas.

Kuskfest  Biljetter köpes i sekretariatet senast torsdag kl. 18

Prisutdelning  Rosetter för placerade i delmoment hämtas i sekretariatet. 
Prisutdelning för vinnare i dressyr och maraton på kuskfesten.

Välkommen till Flyinge 
och Skånska Körsällskapet!



Anläggningsskiss
Skånska Körsällskapet - Flyinge
7 och 8, 10 augusti 2008
SM i körning - Dressyr & precision
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Anläggningsskiss
Skånska Körsällskapet - Flyinge
9 augusti 2008
SM i körning - Maraton
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