Meddelande till kuskar
Välkommen till Flyinge och Riksfinalen i seriekörning 3-4 oktober 2009.
Samtligt körs tävling i lokal lätt klass.

Tidsprogram
Fredag

15.00
18.00

Sekretariatet och uppstallningen öppnar
Genomgång/briefing vid sekretariatet

Lördag

07.00-11.00
09.00-15.00
18.00-19.00
19.00

Veterinärbesiktning, vid uppstallningen
Dressyr, två banor. Precision inom 30 minuter efter avslutad dressyr.
Guidad tur på Flyinge, samling vid Ryttare & Häst
Kuskfest

Söndag

09.00-14.00
ca 15.00

Maraton
Prisutdelning

Startanmälan

anses gjord om ni inte har avanmält. Veterinäravgift ingår i anmälningsavgiften.
Vaccinationsintyg, grönt kort och licens skall visas upp i sekretariatet före start.

Startlistor

Obs! startlistorna är preliminära och kan ändras vid strykningar. Kontrollera i sekretariatet!
Efter att tävlingen startat görs inga ändringar i listorna.

Klasser

Observera att tävlingen körs i två olika klasser, riksfinalen och öppen lätt klass.
Det blir alltså två separata prisutdelningar.

Tävlingsledare

Pia Petersson, 0708-16 06 42, Elisabeth Jönsson, 0702-98 00 72

Banbyggare

Göran E Larsson, tel. 0704-69 60 63, banchef Ingemar Jönsson, tel. 0706-98 70 98

Domare  

Dressyr riksfinalen Carina Andersson, lätt lokal klass Annelie Wetterlund,
precision Jan-Erik Andreasson.

Parkering  

Ingen biltrafik får förekomma inne på tävlingsområdet.
All i och urlastning skall ske på uppstallningsområdet.

Camping

på anvisad plats på tävlingsområdet. El finns. Campingavgift (inkl. el) 300:- betalas i sekretariatet.
Toaletter i sekretariatet, duschar och toaletter i "Tvättstugan" vid infarten till tävlingsområdet.
Minst 6 meter mellan ekipagen, alla bilfronter utåt (brandskyddsbestämmelser).

Uppstallning

i mobila boxar vid sekretariatet (grusbanan).
2 balar spån/box ingår. Boxarna skall lämnas helt rengjorda/tömda.

Funktionskontroll 30 minuter före dressyrstart, samt i anslutning till start i maraton (15 minuter före start)
Dressyren

Körs på två banor, en för varje klass.

Precision

Körs inom 30 minuter efter avslutat dressyrprogram.

Maraton  

Banan är öppen från kl. 15.00 fredag, ingen banvisning. Obs! ingen biltrafik på sträckorna, cykla!
Banskisser och hinderskisser finns i sekretariatet.

Servering

finns naturligtvis på tävlingsplatsen.  

Kuskfest

Biljetter köpes senast fredag i sekretariatet.

Prisutdelning  

Prisutdelning för dressyr och precision på kuskfesten lördag kväll.
Prisutdelning för totalvinnare efter maraton, ca kl. 15 vid sekretariatet. Obs! utan häst.

Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet!

