
 
 

 
Kuskmeddelande från 

 
Hermanstorps Kör o Ridklubb 

 
Vi vill hälsa Er hjärtligt välkomna till vår körtävling i Falkenberg den 20-22 maj och tycker att det 
är roligt att så många anmält sig. Vi har fått betydligt fler starter än vi räknat med, men har valt att 
inte begränsa startfältet till 40 ekipage, vilket hade inneburit lottning av deltagarna.  

 
Veterinärbesiktning 
Veterinärbesiktning kommer att ske vid de olika stallarna både på lördag och söndag morgon. 
Enligt Djurskyddsmyndigheten måste hästarna besiktigas före start i tävling B och C. 
Veterinäravgiften är 150 kr per häst.   
 
Kuskfest 
Festen hålls på lördagen kl 19.30 på Ramsjöholms gård, belägen ca 1 mil från tävlingsplatsen. 
Kuskfesten kostar 175 kr per person. Ni som tänkt delta men ännu inte har anmält er, vänligen gör 
detta snarast till Herdis Pixsjö 0705-382392. Prisutdelning kommer att hållas i dressyr och maraton 
under kvällen. 
 
Startanmälan 
Veterinäravgift och kuskfest betalas i sekretariatet vid ankomst. Licenser och vaccinationsintyg ska 
uppvisas vid startanmälan, samt lämna in bifogad speakerinformation. Hästarna ska märkas med 
egna nummerbrickor. 
 
Inkvartering 
Bed & Breakfast: Sannagård tel 0346-198 25, Ramsjöholm tel 0346-823 92. 
Vid camping vid ridhuset uttages en elavgift på 100 kr som betalas i sekretariatet.  
 
Lastbilar och transporter parkeras vid stallarna och eventuell elavgift där betalas direkt till 
stallägaren, pris ca 100 kr. 
 
Sponsorer 
Jan Johansson, Murtan. 
 
Tidsschema 
Tors 19 maj 16.00-20.00  Sekretariatet öppet  
 
Fre 20 maj 07.00 Sekretariatet öppnar 

07.00 Funktionskontroll 30-60 min innan start  
08.00 Dressyrstart 
13.00 Maratonvisning 1 



18.00 Maratonvisning 2 
 

Lör 21 maj 07.00 Veterinärbesiktning 1 
10.00 Maratonstart 
19.30 Kuskfest 

  
Sön 22 maj 07.00 Veterinärbesiktning 2 

10.00 Precisionstart 
Prisutdelning och avslutning 

 
Maratonhindren ligger på ca 10 minuters gångavstånd från dressyr och precisionsbana. 
 
Servering finns på tävlingsplatsen.  
  
Kontaktpersoner 
Monica Svensson 0340-450 58 / 0730-55 84 40  Tävlingsledare 
Kjell Johansson 0709-70 83 84  Övriga upplysningar 
Leif-Göran Rasmusson 070-240 53 27  Sekretariat / startlistor 
Sekretariat tävlingsplats 0346-911 65 
 
Mer info om vår klubb finns på internet, www.hkrk.nu. Starttiderna kommer även att finnas på 
hemsidan veckan före tävlingen. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras, 
kolla därför er starttid vid ankomst. 
 

 
Vägbeskrivning / uppstallning 

 
 

För att slippa begränsa startfältet, har vi fått hyra en del mobila boxar som ställts upp i en 
maskinhall hos stallägare Jan Johansson. Vi valde detta alternativ framför att använda stall på 
längre avstånd från tävlingsplatsen och hoppas att det ska bli till belåtenhet för alla.  
 
För er som aldrig tidigare varit på Stum i Falkenberg följer här en vägbeskrivning. 
 

 
 
Vägbeskrivning ridhus  
Kör E6/E20 och tag av vid avfart 51 "Falkenberg C". Kör mot Svenljunga/Ullared, väg 154. Efter 
ca 3 km tag vänster mot "Hällerup", vid T-korsning tag höger mot "Ljungby 6". Kör drygt 2,5 km 
och tag sedan vänster i T-korsning mot "Sibbarp 8", efter 900 m ligger uppfarten till tävlingsplatsen 
Stum på höger sida.  
 
Kommer Du öster ifrån på väg 154 ska Du passera Ljungby kyrka (vänster sida), efter ca 1 km tag 
höger mot "Långås", passera en motorbana (vänster sida), efter ca 1,5 km kommer Du till 
tävlingsplatsen Stum. 



 
Vägbeskrivning uppstallning hos Jan Johansson 
Permanenta / mobila boxar 
 
Efter att Du tagit höger mot ”Ljungby 6” (se ovan), kör 1 km och sväng sedan vänster mot 
”Kronogård”. Efter 800 m ligger gården på vänster sida. 22 permanenta och 8 mobila boxar. 
 
Kommer Du öster ifrån passerar du motorbanan (se ovan) och svänger efter ett tag vänster där det 
står ”Vinberg 5”. Kör 1,5 km och sväng höger mot ”Kronogård”. Efter 800 m har du gården på 
vänster sida. 
 
Stallet ligger ca 3 km från tävlingsplatsen bilvägen, men med häst och vagn finns en genväg som tar 
ca 10 minuter. 
 
Vägbeskrivning uppstallning hos Henry Johansson 
 
Följ vägbeskrivningen till tävlingsplatsen, men istället för att svänga höger upp mot ridhuset, ligger 
gården på vänster sida. Fyra stallplatser. 
 
Vägbeskrivning uppstallning hos Rune Johansson 
 
Efter att ha tagit höger mot ”Ljungby 6” (se vägbeskrivning ridhus), kör drygt 2,5 km. Gården 
ligger i T-korset på vänster sida, innan man svänger mot Sibbarp. Fem stallplatser. 
 
Boxar 
För er som har bokat box är priset 200 kr per box och dygn. Halm ingår. Bokning och betalning av 
box skall ha skett innan ankomst. Boxen ska självklart vara mockad före hemresa, annars debiteras 
en extra avgift på 300 kr. Medtag gärna egna redskap för mockning. 
 
Observera att uppstallning finns på flera ställen, ni är placerade i det stall som är markerat i 
vägbeskrivningen! 
  
Stallansvariga 
Magnus Karlsson och Annika Wallin tel 0346-19302 eller 070-5219098. Annika kommer att finnas 
i sekretariatet under tävlingsdagarna. 
 
Inomhusmaraton! 
Missa inte vår populära tävling Laxadraget, som i år går av stapeln den 8 oktober. Boka in datumet 
redan nu, vi lovar fullt ös i ridhuset! 

 
 

Välkomna! 


