
Meddelande till kuskar
Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet den 14-15 juni.

Vi har många anmälda kuskar och vi har gjort vad vi kan för att tävlingarna skall flyta smidigt för alla. 
Denna tävling var från början planerad som endags-tävling men pga det fåtal tävlingar som gäller som kval till SM 

har vi ändrat till två dagar. Vi hoppas därför på er förståelse för att detta är en något "enklare" tävling.

Tidsprogram
Fredag  16.00 Uppstallningen öppnar
 18.30-20 Sekretariatet öppet
Lördag  7-8.30,  13-14  Veterinärbesiktning vid uppstallningen i Wallenberghallen
 8.30-10, 14-15 Veterinärbesiktning vid sekretariatet
 8.00 Första start dressyr Msv klass, precision inom 30 minuter efter avslutad dressyr
 9.00 Första start dressyr lätt klass, precision inom 30 minuter efter avslutad dressyr 
  Obs! funktionskontroll och vagnmätning 30 minuter före dressyrstart (gäller lätt klass).
Söndag 9.00 Första start i maraton. Funktionskontroll vid start för lätt klass

Startanmälan anses gjord om ni inte har avanmält. 
Vaccinationsintyg, grönt kort och licens skall visas upp i sekretariatet före start. Veterinäravgift 150 kr/häst skall betalas.

Sekretariatet  Gullan nås på telefon 0734-20 32 70

Tävlingsledare  Elisabeth Jönsson, tel. 046-571 90, 0702-98 00 72

Banbyggare  Göran E Larsson, tel. 0704-69 60 63, banchef Sune Hagström, tel. 0702-04 88 80

Parkering  Ingen biltrafik får förekomma inne på tävlingsområdet. 
All i och urlastning skall ske på anvisad parkering (grusbanan - innanför staketet).

Camping  på anvisad plats på tävlingsområdet. El finns. Toaletter i sekretariatet, duschar och toaletter i "Tvättstugan" 
vid infarten till tävlingsområdet. Minst 6 meter mellan ekipagen, alla bilfronter utåt (brandskyddsbestämmelser).

Uppstallning  i permanenta boxar i Wallenberghallen (se karta). Obs! infart via Ehrengranatallén. 
Ev. frågor Elisabeth Jönsson, tel. 0702-98 00 72.
2 balar spån/box ingår. Boxarna skall lämnas helt rengjorda/tömda. 
Medtag namnskylt till din häst med ditt mobilnr så vi kan nå dig om något skulle hända. 

Veterinärbesiktning  lördag kl 7-8.30 eller 13-14 för uppstallade hästar i Wallenberghallen.
kl 8.30-10 eller 14-15 vid sekretariatet för icke uppstallade hästar.

Precision  körs inom 30 minuter efter avslutad dressyr. Bedömning A1:d, dvs omkörning direkt vid felfri runda. 
Precisionen körs på Warren Hastingsbanan, se karta.

Maraton  Banorna är öppna från kl. 16.00 fredag, ingen banvisning. 
Genomgång av tidtagningssystem för de tävlande (orienterarchips) samt briefing kl. 19 fredag och kl 15 lördag.

Domare  Dressyr lätt klass Annelie Wetterlundh (överdomare). 
Msv klass Marie Åberg, Jan-Erik Andreasson (maratondomare) och Alexander von Rosen. Precision Göran Larsson.

Servering  finns naturligtvis på tävlingsplatsen.

Prisutdelning  Rosetter för delmoment hämtas i sekretariatet. 
Prisutdelning för totalvinnare utanför sekretariatet efter avslutad tävling.

Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet!

Ability
Kusk: Pia Petersson
Tel. 0708-16 06 42


