MEDELANDE TILL KUSKAR I KÅGEDALENS KÖRTÄVLING 5-6/6-2022
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning med 19 ekipage,20 hästar på
Kågedalens Ryttarförening.
OBS! Anmäl snarast till susohr@hotmail.com senast torsdag kväll den 2/6 om du delar vagn/groom under tävlingen.
Preliminär startlista onsdag fm, se www.kdrf under tävling, sedan tävling 2022
https://www.kdrf.se/tavlingtraningarkurser/tavlingar2022/korning/
Speakerinformation finns att skriva ut, se länk kom ihåg att lämna till sekretariatet i samband med staranmälan.
https://www.ridsport.se/globalassets/cacd9fb5b9794330bdad8deed6409011/502_speakerinformation.pdf
Karta över anläggningen se länk https://www.kdrf.se/tavlingtraningarkurser/tavlingar2022/korning/
Officiell tävlingsklocka = Fröken Ur
Kom ihåg att lägga in vaccinationer i TDB

Måndag : Veterinärbesiktning i startordning för maraton. Avgift 340:-/häst betalas i sekretariatet.
Warm up, 10 min för LB 20 min för LA/MSV. Vissa maratonhinder körs 2 gånger. 1 maratonhinder körs i ridhuset.
Tidsprogram (med reservation för ändringar)
LÖRDAG
17.30 Sekretariatet har öppet 1 timme
18.30 Samling vid sekretariatet, val av kuskrepresentant. Maratonbanan öppnas. Vill du ha en visning kontakta
tävlingsledare Göran Andersson via sekretariatet.
Söndag
7.30 Sekretariatet öppnas
8.30 Funktionskontrollen börjar.
9.00 Första start dressyr. Vi börjar med LB CR därefter LB, LA och MSV. Startordning se startlista
Ca 14.00 Start Precision
18.00 Prisutdelning dressyr och precision vid fiket.
Ca 18,30 Kuskmiddag: Ta med det ni vill grilla och äta, vi håller grillar och muurikka
Måndag
9.00 Veterinärkontroll för alla ekipage vid garaget i startordning för maraton.
9.30 Sekretariatet öppnar
Ca 10.00 Första start maraton.
Prisutdelning vid fiket utan häst. Ca 30 min efter sista målgång.
UPPSTALLNING- Boxarna/spiltorna ska mockas innan man lämnar tävlingsplatsen. Vid icke rengjord box/spilta
debiteras 500:Uppstallningsansvarig Anna Lundmark Selin 070-6858044

Elplatser för bussar och liknande finns, kontakta Anna för vidare information.
TÄVLINGSSEKRETARIAT – se tidsprogram för öppentider. Sekretariats telefon alla dagar 070-3205686
Anslagstavla med löpande kuskinformation finns vid sekretariatet.
STARTORDNING- lördag, se startlista. Vi börjar med LB CR, därefter LB,LA, och MSV
STARTLISTA MARATON- anslås under lördag eftermiddag.
SERVERING- Enklare servering finns på tävlingsplatsen.
FUNKTIONSKONTROLL- på väg till lilla utebanan. Ekipage måste visas upp i god tid före start båda dagarna.
DRESSYR- körs på grusplan, 40x80m, framkörning bredvid 20*45
PRECISION- körs på grusplan 40x95, framkörning bredvid 20*45
MARATON- körs på varierande underlag kring anläggningen. Hinderdelen är på grus/ridhusunderlag.

Tävlingsledare: Göran Andersson 070-3087213
Pressansvarig: Marie Ågren 070-6157481
Överdomare: Theres Blomgren
Dressyrdomare: Ylva Hedberg Fransson
Precisionsdomare: Ylva Hedberg Fransson
Banbyggare Rune Eklund,
Veterinär: Jan Alba
Frågor besvaras av Håkan Lundmark 073-0309880
Än en gång, hjärtligt välkommen till Kågedalens Körtävling

