
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 skall visas upp i sekretariatet före start. 
 Veterinäravgift 200 kr/häst skall betalas.
 Obs! USM häst och ponny sammanslagen klass.

Sekretariatet   öppnar kl. 15 på onsdagen, Camilla nås på telefon 0708-69 18 18

Tävlingsledare   Annelie Wetterlundh tel. 0706-98 05 55, bitr. Ingela Andersson, tel. 0702-98 10 88

Uppstallning   öppnar onsdag 15.00. Stallarna är endast tillgängliga för kuskar och groomar.
 Obs! Boxarna skall mockas ur helt innan avfärd.

Veterinärbesiktning   Lördag före maraton. Grusplanen utanför stallarna, 08.00 - 9.30
 Söndag förspända i samband med framkörning till precisionen

Invigning   torsdag kväll kl. 19. Då kommer även startordning 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 dock vara värt att notera att det finns fina priser...
 Spannkontrol görs ca 40 min före dressyrstart. HK kan göra sin spannkontroll efter dressyren. 
 Anmäl i sekretariatet senast i samband med invigningen 
 eller till camilla.kvist@hotmail.com om du vill deltaga. 
 Ingen anmälningsavgift men fina priser!

Dressyr Framkörning på grusplanen, därefter på gräsbanan (endast 2 ekipage åt gången)
 Se karta för körväg

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

Maraton    Briefing torsdag kl. 17, visning av sträcka A och D. Ingen visning av sträcka E.
 Obs! ingen biltrafik på maratonbanan utom vid visningen, cykel rekommenderas.
 Sträckorna mäts med chip, dessa hämtas i sekretariatet innan start. 
 OBS! returneras omedelbart efter målgång.
 Första maratonstart 09.00

Kuskfest   Biljetter bokas i restaurangtältet eller via restaurangen@flyinge.se (ange SM körning i ämnesraden)
 Italiensk buffé, vin och öl i baren (ej medhavt!).
 Pris 150:- vid bokning senast fredag 12.00, därefter 165:-

Prisutdelning   Rosetter för placerade i delmoment hämtas i sekretariatet. 
 Prisutdelning för vinnare i dressyr och maraton på kuskfesten.
 Söndag prisutdelning enligt info i program.

Välkommen till Flyinge 
och Skånska Körsällskapet!
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Välkommen till Flyinge och 
Svenskt Mästerskap 
i körning!

Tidsprogram
Torsdag 8 augusti

19.00 Invigning

Fredag 9 augusti

08.00 Dressyr  HK, JSM, USM
10.50   Enbet ponny
13.00  Par ponny
14.10  Enbet häst
16.20  Par häst
17.20  Fyrspann häst  
19.30 Hovturnén

Lördag 10 augusti (maratontid = ekipage i hinder)

10.00 - 17.00 Flyinge Craft
10.00 - 12.45 Maraton: HK, USM & JSM 
   Ponny: enbet, par
12.45 - 13.45 Paus, guidad rundtur på Flyinge (utgår från serveringstältet 13.00)
 Ponnyridning och ponnykörning
13.45 - 15.30 Maraton Häst: enbet, par, fyrspann
19.00 Kuskfest

Söndag 11 augusti

09.00 Precision HK, JSM, USM
10.15 Prisutdelning 
10.50 Precision SM ponny - enbet, par
12.10 Prisutdelning 
13.00 Uppvisning Husarerna
 Föredrag ”Hästens historia genom tiderna” - Kari Lawe, hästhistoriker
13.45 Precision SM häst - enbet, par, fyrspann
15.40 Prisutdelning                                                                                          reservation för ändringar

Se SM på webb-TV: www.ridsporten.tv



Speakerinfo
Fyll i speakerinformationen så tydligt som möjligt. Bladet lämnas i sekretariatet senast torsdag kväll. 
Det går även bra att lämna uppgifterna på mail till camilla.kvist@hotmail.com. 
Ni som kör spann får gärna uppge vilken häst som går var.

Kusk:  ____________________________________________  Ekipagenr:_______________________________________

Klubb: _________________________________________________________________________________________________   

Lite om kusken: 

Tex ålder, uppväxt, varför körning, nämn din bästa tävling/resultat, framtidsvisioner, 

om du inte sysslat med körning vad hade du gjort då m m:  ___________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

Häst/hästar:  ___________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

Dressyr/Precision

Vagn:______________________________________ Tillverkare:   ________________________________________________

Medhjälpare:  __________________________________________________________________________________________

Maraton

Vagn:  __________________________________ Tillverkare: 

Medhjälpare__________________________________________________________________________________

Färg på vagn, kläder, hjälmar (allt som gör det lättare att identifiera er på terrängbanan):  _________________________

_______________________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________
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Säkerhetsregler
Skånska Körsällskapet - Flyinge 

Campingområdet skall uppmarkeras av SKS.
Respektive plats anvisas av SKS´s representant, som är namngiven vid startanmälan.
Avstånden mellan husvagnar/bilar skall vara 6 meter.
Det är SKS enväldigt som avgör placeringarna och dessutom har rättighet att avvisa campare 
som ej följer anvisningarna.
Plats för tömning av grillar skall anvisas.
Bilkörning inom tävlingsområdet skall begränsas.
Reglerna gäller även de som har tillstånd tillförsäljningsplatser inom tävlingsområdet.
Säkerhetsreglerna skall skickas med Kuskmeddelandet till respektive deltagare.
Anvisning av säkerhetsutrustning som brandsläckare/brandfiltar skall ske vid startanmälan.
SKS säkerhetsansvarig skall före arrangemanget informera  aktuell  Räddningstjänst om arrangemanget.
Parkeringsplatser för publik skall markeras ut.
Brandsläckare och brandfiltar skall finnas vid klubbstugan och i stallar.

Styrelsen Skånska Körsällskapet

Körväg hästar
till dressyr/precision

Veterinärbes Framkörning 1


