
 
 

 
 

MEDDELANDE TILL KUSKAR 
 

Körsällskapet Nordhallänningarna hälsar Dig/Er och hästarna hjärtligt välkomna till SM i körning på 
Tjolöholm i Kungsbacka 11 – 14 aug 2005. 

 
Vägbeskrivning  Avfart 58, följ skyltar Tjolöholms slott (se bilaga). 
 
Vaccinationsintyg, licenser och hästägarförsäkran uppvisas i sekretariatet innan urlastning, där 
lämnas också speakerinformation. Sekretariatet öppnar ons 10 aug 17.00 (beläget vid stallarna ons, 
sedan flyttas det närmare dressyrbanan). Startanmälan i sekretariatet senast 60 min före resp. klass. 
 
Telnr sekretariat Info: Eva, 0708-554707    Räknesek: Virran, 0704-456171 
 
Start dressyr  tor  kl    13.00 – klass 1, 2, 3, 4 och 8 
  fre kl      9.00 – klass 5, 6 och 7 
  fyrspann häst kör FEI dressage test nr 8 
Start maraton lördag kl    10.00   
 
Information  Claes Angersjö, telefon: 0300/282 02 eller 0704-456170 
 
Identifikationsnummer 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. 

Saknad eller felaktig ID-bricka bestraffas med böter. På tävlingsområdet 
skall hästen ledas i huvudlag med bett eller motsvarande. 

 
Servering  Finns på tävlingsplatsen 
 
Uppstallning  Sker i mobila boxar. Stallchef Claes Wiberg, tel: 0703-795920 

Det är ej tillåtet att binda upp hästar utan tillsyn på tävlingsplatsen. 
 
Camping och  Skall ske på anvisad plats! Avgift 150 kr. Ansvarig, Gunnar Lidmer, 
parkering av  transporter telefon: 0707- 277845. Maila och rapportera antal fordon och längd! 
bussar, släp och vagnar gunnar.lidmer@telia.com 
  
Veterinärbesiktning  lör 7.00. Sön 7.00. Avgift 200 kr. Hästarna ska tempas i boxarna. Ta 

med egen termometer! Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag och 
ID-bricka. 

Domare   Överdomare: Monica Netzler, domarordförande: Ulf G:son Hammargren  
Dressyrbana+framkörning Gräs 
  
Maratonvisning  tor kl 18.00. Endast för kuskar och groomar. Samåk i högsta möjliga 

grad. Därefter frågestund med fika. 
 
SM-mingel fre 19.00 uppe på slottet. Biljetter erfordras (bifogas). Vårdad klädsel. 
Kuskfest  lördag kväll kl 20.00 i Magasinet, andra vån. Vi startar med prisutdelning 

i dressyr och maraton. Pris/person 180 kr. Anmälan till kuskfesten skall 
ske i samband med incheckning för er som ej anmält er tidigare. OBS! 
Begränsat antal. 

  
VÄLKOMNA TILL ÅRETS HÄSTFEST ÖNSKAR 
KÖRSÄLLSKAPET NORDHALLÄNNINGARNA!           


