
Villvattskampen (OBS 3-dagars-tävling)

Meddelande till kuskar i tävlingen i körning 11-13 juli 2008 på Storåkerns Hästarena i
Villvattnet med Distriktsmästerskap för juniorer och seniorer, SM-kval och fjärde omgången
av Lagserien div 2.
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning med 31
anmälda ekipage varav sex som tävlar i den nationella klassen.

Startordning (bilaga)

Vägbeskrivning:
Villvattnet ligger 3 mil väster om Burträsk.
För kuskar som kommer söderifrån :  Kör E4:an till Umeå norra, sväng vänster mot
Burträsk,väg 364. Efter cirka 85 km tag vänster i trevägskorsning mot Åsträsk. Du kommer
till Villvattnet efter 17 kilometer. Följ skyltning Storåkerns hästarena.

Tidsprogram:
Se propositionen. Visning av maratonbanan TORSDAG kl 19.00

Uppstallning:
Se propositionen.
Ta med eget foder och vattenhink.
Mygg- och knottmedel finns till försäljning.

Toalett och Dusch finns i byns skola
Utedass på tävlingsplatsen och vid stallarna.

När du närmar dig Villvattnet;
Ring 070-563 0153 (Ylva) eller 070-511 9897 (Rolf)
så lotsar vi dig rätt.
Kom ihåg att visa vaccinationsintyg innan du lastar av.
Deposition för ekipagenummmerlappar 50 kr som återfås efter tävlingen samt 100 kr som
återfås vid uppvisande av  rengjord box.

Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna :
070-563 0153

Startlista för maraton kommer att anslås fredag afton.

Veterinäravgift: 250 kr

OBS! Uppsutten prisutdelning i dressyr efter ungdomsklass samt regional och nationell klass
under fredagen.
Prisutdelning dressyr lokal klass,1-6, samt maraton i samband med kuskfesten lördag kväll.
Uppsutten prisutdelning  totalt, distriktsmästerskap samt lagserien  efter varje klass söndag.
Precisionspriser hämtas i sekretariatet.

Musik kommer att spelas i alla klasser under fredagen. Ta gärna med egen musik.



Servering: Finns på tävlingsplatsen samtliga tävlingsdagar.

Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Rolf Hedquist 070-511 9897
Sekretariat: Erica Andersson och Ylva Hedquist-Hedlund 070-563 0153
Överdomare: Brita Oldbring
Övriga domare: Eva Lindström och Gunilla Björn
Banbyggare: Olof Eklund
Teknisk delegat: Gunnar Larsson
Pressansvarig: Maj-Britt Widmark 070-280 2361
Veterinär: Lina Lindström

För mer information om Villvattnet
www.villvattnet.se

Skiss över tävlingsplatsen (Bifogas)

OBS  Samtliga deltagande hästar skall inom hela tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka
samt ledas i huvudlag med bett eller motsvarande.
Kuskar ska uppge födelsenummer, namn och adress på sina groomar vid startanmälan.

Varmt välkommen!

Rolf Hedquist, tävlingsledare

PS: Glöm inte tävlingen i Kågedalen 19-20 juli. Förlängd anmälningstid.

http://www.villvattnet.se/

