
 

RIKSFINAL 2011 
 

MEDDELANDE TILL KUSKAR I KÖRTÄVLINGEN  

24 – 25 SEPTEMER 2011 MED  

RIKSFINALEN 
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning  

med 22 ekipage, 24 hästar varav de flesta startar i riksfinalen. 
 

 

OBS  – anmäl snarast, senast fredag kväll 23 sept, om du delar vagn/groom under maraton 

Startordning   Bilaga 1 OBS! Starttiderna är preliminära! 

Speaker information  Bilaga 2 

Karta över anläggningen  se www.kdrf.se under tävling 

Tidsprogram (med reservation för ändringar) 

Fredag 18.30  Sekretariet har öppet i 1 timme. 

19.30 Samling vid sekretariatet, val av kuskrepresentant. Maratonbanan öppnas. 

Vill du ha en visning kontakta tävlingsledaren Göran Andersson via sekretariatet. 

Lördag På Skellefteå Travbana 

08.30 Sekretariatet öppnar 

08.30 Visning av alla precisionsbanorna. Precisionen körs direkt efter din 

dressyruppvisning. Säg till funktionären när du är redo att starta. 

09.30 Funktionskontrollen börjar. Ekipagen måste visas upp senast 20 minuter 

före start i dressyren. 

10.00 Första start Dressyr. Klassordning är ungdomsklass, lokal, nationell lätt och 
riksfinal. Hur lång tid tar dressyren? Ca A-B ponny 12 min,  

C-D ponny 11 min, kallblod -häst 10 min. 

11.15 ca Första start i precision. 

19.00 Kuskmiddag, se nedan för vidare info. 

Söndag På Skellefteå Travbana 

09.30 Veterinärkontroll för alla ekipage på travets stallbacke. Ca 45 min. 

10.00 Sekretariatet öppnar 

 C:a 10,30 Första start maraton. Alla tre sträckor. 

C:a 14,00 Prisutdelning på innerplan utan häst, Ca 30 min efter sista målgång 

 

UPPSTALLNING - Uppstallning på Skellefteå Travbana till vänster från ingången i  

Stall B, E, F. Strö ingår. Ta med eget foder. Toaletter med dusch finns i stallcaféet i bägge 

omklädningsrummen. Uppstallningsansvarig är: Annika Degerman 070-548 86 73. 

ELPLATSER – Till bussar och liknande finns. Kontakta Annika för vidare information.. 

 

TÄVLINGSSEKRETARIAT  
Öppettider Se tidsprogram 

Kom i håg att visa vaccinationsintyg samt lämna speakerinformationen till sekretariatet. 

Nummerbrickor till hästarna måste medtas. 

Telefon till sekretariat under tävlingsdagarna är 070-568 21 11.  

http://www.kdrf.se/
callto:+46705682111


Anslagstavla med löpande kuskinfo kommer att finnas vid uppstallningen + sekretariatet. 

STRYKNINGAR - anmäl detta snarast till Eva tfn 0910-800 85 eller 070-369 04 56.  

STARTORDNING – lördag ungdoms, lokal, nationell lätt och riksfinal.  

STARTLISTA MARATON kommer anslås under lördag eftermiddag 

 

VETERINÄRAVGIFT är: 200 kr/häst. Veterinär är Vera Bergman. 

 

FUNKTIONSKONTROLL: Lördag och Söndag vid start sträcka A (vid travets rakbana) 

Ekipaget måste visas upp senast 20 minuter innan start bägge dagarna. 

PRISUTDELNINGAR: Lördag under kuskmiddagen. Söndag utan hästar ca 30 min efter sista 

häst har gått i mål, vi börjar med extra utdelningar, sedan lokal klass, sist nationell klass. 

 

KUSKMIDDAG: Den kostar 75  kr/person Vi kommer och hålla till i travrestaurangen som 

serverar buffé. Kl 19.00 är maten klar för servering. Anmälningar: senast onsdag 21 sep, 

ring eller maila omg till Eva 070-369 04 56, rideva@hotmail.com 
 

MUSIK kommer att spelas i alla klasser under lördagen. Egen dressyrmusik på CD kan spelas. 
 

SERVERING En enklare servering kommer att finnas på båda tävlingsplatserna.  

Serveringen har öppet: Lördag 09.00 – till sista klassens slut. 

Söndag 11.00 – 30 minuter efter priscermonin. 

FUNKTIONÄRER 

Tävlingsledare:  Göran Andersson tfn 0910-72 02 13, 070-308 72 13. 

Överdomare: Monica Netzler, Östersund 

Domare: Dr+Ma  Eva Lindström, Skellefteå 

Domare: Pr  Rolf Hedquist, Villvattnet 

Banbyggare:  Rune Eklund 070-670 4950 

Pressansvarig:  Leif Södermark 0910-72 09 16, 070-655 68 80. 

 

DRESSYR - körs på innerplan, gräs 40 x 80 meter, framkörning bredvid. 

PRECISION - körs på innerplan, gräs minst 50 x 100 meter, framkörning bredvid. 

MARATON - körs på varierande underlag kring travbanan. Hinderdelen är på gräs. 

 

FRÅGOR: Besvaras av tävlingsledaren Göran Andersson tfn se ovan,  

eller Eva Lindström 070-369 04 56. 

Än en gång hjärtligt välkommen till  

Riksfinal 2011 
KÅGEDALENS RF    www.kdrf.se 

SKELLEFTEÅ RK 

VILLVATTNETS KS    

http://www.kdrf.se/

