Jönköpings Läns Kusksällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till
körtävling och Svenskt Mästerskap på Vaggeryds travbana 3-5 augusti 2012
Hitta hit: Travbanan ligger utmed E4:an i höjd med Vaggeryd. Du tar av vid avfart 90, Vaggeryds
norra infart. Håll mot Bondstorp ca 200m och följ skyltning om körtävling och Travbana. Vaggeryd
ligger ca 25 km från Jönköping och 35 km från Värnamo
Anläggningsskiss
Deltagarlista
Speakerinformation
Licenser, vaccinationsintyg

Se hemsida www2.idrottonline.se/JonkopingsKS-Ridsport
Se hemsida
Se hemsida Lämnas i sekretariatet vid startanmälan
Uppvisas före utlastning

Sekretariatet öppnar kl 12.00 på torsdagen. Funktionär på stallområdet kan kontrollera vaccination så att
hästarna kan lastas ur direkt vid ankomst. Sekretariatet hålls öppet hela helgen.
Ankomst :
Torsdag om inget annat överenskommit.
Invigning:
Vid hinderområde kl.18.00.
Par- och fyrspannskuskar anmäler till sekretariatet vilka hästar som deltar i de olika delmomenten.
Vid sekretariatet finns groom/medhjälparlista att fylla i och en lista för närmast anhörig så vi
säkert har aktuell kontaktperson och telefonnummer om det skulle hända er något.
Överdomare
Domarordföande:

Monica Netzler
Peter Bonhof

070-6191690

Information
Stallinfo

Gunilla Granberg
Pia Fungby

073-6741728
070-39 45678

Veterinär
Maratonvisning

Ingen kostnad för veterinär då Agria sponsrar oss, och er, med detta.
Ingen maratonvisning och ni är välkomna att gå hinder när banan öppnas i
samband med invigningen torsdagen den 2 augusti.

Mom 510.7

Vid alla tävlingar skall samtliga deltagande hästar inom hela
tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka. Kusken tillhandahåller själv hästens
ID-bricka och den skall bäras vid allt arbete med hästen.

TR I Mom 136

På tävlingsområdet skall hästen ledas i huvudlag med bett eller motsvarande.

Utrustning

Betsel och tyglar får inte vara konstruerade eller anbringade så att de kan
skada hästen.

Servering

Finns på tävlingsplatsen. Vi serverar frukost, lunch, fika och after-drive på
fredagskvällen.

Uppstallning

Uppstallning sker i permanenta boxar. Depositionsavgift om 100SEK/box tas
ut och återbetalas om boxen är rengjord. I varje box finns en bal torv. Vill du
ha mer strö till din häst finns torvbalar att köpa för 100 SEK/st.
Förvaring av häst i transportfordon gällande föreskrift L101): 13* Hästar får, i samband med aktiviteter
som de transporteras till, vid behov förvaras i transportfordonet. Detta gäller endast hästar som
inte oroas av denna typ av uppstallning och om förhållandena i transportfordonet är goda.
Hästar ska vid dessa tillfällen ses till minst en gång per timme. Vid de tillfällen som anges i
första stycket får hästar förvaras i transportfordonet nattetid om samtliga villkor för
uppstallning i box kan tillgodoses.

Parkering av transporter

Parkering i anslutning till tävlingsplatsen.

Elplats

Är fullbokat och alla som bokat el kommer att få plats. Vi har lyckats öka
antalet platser från 36st till närmare 60 st.

Kuskmiddag

lördag kl 19.00 kuskmiddag med prisutdelning i dressyr och maraton.
Middagen kostar 150 SEK Boka senast fredag i sekretariatet. Underhållning
med levande musik – Krogduon.

Sammanslagning:

JSM och YDSM slås samman och bildar ungdomsklass för häst och ponny,
liksom SM, svår häst enbet och kallblod enbet.

Fredag 3 augusti - Dressyr
Funktionskontroll
kl 07.30 Msv
Veterinärbesiktning SM kl 07.00 SM Svår
Domare

Ungdomsklass häst och ponny Domare ej helt klara. Berörda kuskar får separat
meddelande
Msv:
Svår

Start Dressyr
Tider:

Prisutdelning

Leif Göran Rasmusson
Peter Bonhof
Egri Zoltan
Jill Isebark
Monica Netzler
Gertie Vibke

Kl 08.30
Hoppbana ridbana 8.30
Gräsbana: 08.30

Ungdomsklass SM häst och ponny
Msv Ponny
Msv Ponny par
Msv Häst
Msv Häst par
Msv Kallblod

Grusbana:
inneoval

Svår klass SM ponny enbet
Svår klass SM ponny par
Svår klass SM häst, enbet och kallblod enbet
Svår klass SM häst
Svår klass SM häst par
Svår klass SM häst fyrspann

08.30

I samband med lördagens kuskmiddag.

Lördag den 4 augusti - Maraton
Banbyggare

Tony Andersson

Maratonbanan

Se bilaga.

Veterinärbesiktning

kl 07.00
Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag utan skygglappar

Funktionskontroll

kl 08.00 (Msv klass)

Start Maraton

Kl 9.00

Prisutdelning

I samband med kvällens kuskmiddag.

Söndag den 5 augusti - Precision
Veterinärbesiktning

kl 07.00

Start Precision

Kl. 09.00
Precisionen avgörs i bed A:0

Prisutdelning

För msv direkt efter klassen delmoment och totalt. För SM klasser gäller
prisutdelning för delmoment direkt efter klassen. Två prisceremonier för
totaltvinnare, en för ponny direkt efter ponnyklasserna är klara och för häst
gäller direkt efter hästklasserna är klara.

Bonuspris - SM:

Tävlingsledare tillsammans med grand jury och banbyggare kommer att utse
ett ekipage som visar upp körsporten på ett föredömligt sätt. Priset är den
världsberömda stolen Lamino som utsetts till 1900-talets möbel. Lamino
tillverkas av Swedese här i Vaggeryd, design Yngve Ekström.

Sponsorträff:

Om du som kusk har planerat in en träff med sponsor/sponsorer under
meetinget har du möjlighet att ha den träffen i vårt sponsortält – ”The Equi
Lex Corner”, företrädelsevis i samband med lördagens tävling. Hör av dig
till Pia Fungby: 070-39 45678 så kan vi hjälpa till att förbereda något.

VÄLKOMNA

