
P r o P o s i t i o n
skånska Körsällskapet inbjuder till körtävling lokal lätt klass 3-4 oktober -09

riksfinal i lagseriekörning samt individuella starter

oBs! två lag från varje distrikt är välkomna till final.

 1. tävlingsplats: Flyinge Kungsgård.

 2. Anmälningstiden utgår den 21/9 -09. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.

 3. Anmäl till Pia Petersson, trolleberg Dörröd 1101, 247 96 Veberöd. E-mail: pia@trolleberg.se

 4. Anmälningsavgift 2000:-/lag, 500:-/individuell start till skånska Körsällskapets pg 43 83 501-6. 
  Avgiften skall betalas senast 21/9 annars räknas anmälan som återtagen. 
  Vid avanmälan uttages 100:- administrationsavgift, veterinär/läkarintyg skall visas.  

 5.  Veterinäravgift anges i meddelande till kuskar.

 6. Uppstallning i mobila boxar på Flyinge, pris 950:-/box inkl strö. Boxarna är tillgängliga från 15.00 den 2/10.
  Betalas samtidigt med anmälan annars bokas ej box. Boxavgift återbetalas ej efter anmälningstidens utgång. 

 7. Upplysningar om tävlingen: Pia Petersson 0708-16 06 42, Pia Haraldsson 0733-74 31 59

 8. tävlingen körs enligt tr V 2008.

 9. Dressyr: Lätt svenskt program nr 2
   Underlag gräs, framkörning grus/gräs.
  Precision: Bedömning A:1d 
  Maraton: 3 sträckor, 4 hinder, vattenhinder ingår

 10. Uppställningsplats för lastbilar och husvagnar finns på tävlingsplatsen. 
  Campingavgift 300:- inkl. el inbetalas samtidigt med anmälan. 

 11. servering finns på tävlingsplatsen.

 12. Kuskfest lördag kväll, vuxna 150:- barn (upp till 15) 75:-. Ange gärna på anmälan om ni kommer!

 13. Meddelande till kuskar och startlistor kommer att finnas på www.skanskakorsallskapet.com 
  ca en vecka före tävlingen. Önskas kuskmeddelade per post, var vänlig ange detta på anmälan.

Tidsprogram
Fredag 2 oktober  sekretariat, uppstallning och banor öppna från 15.00
Lördag 3 oktober  Dressyr, därefter precision (30 minuter efter avslutad dressyr)
söndag 4 oktober  Maraton

Klasser:
1 Enbet ponny  
2 Par ponny  
3 Enbet häst  
4 Par häst 

Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet!
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