
KUSKMEDDELANDE 

  

Villvattnets Körsällskap 

Hälsar dig hjärtligt välkommen till Körtävling i Villvattnet 9-11 juli 2010 

  

Årets Villvattskamp har lockat 37 ekipage med sammanlagt 44 hästar 

Vägbeskrivning, anläggningsskiss, startordning med ID-nummer och ekipagenummer finns på 

hemsidan. 

Speakerinformation liksom startanmälan lämnas i sekretariatet vid startanmälan. 

Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet före urlastning. 

Kuskar ska lämna födelsenummer samt namn och adress på sina groomar vid startanmälan. 

Sekretariatet är öppet 

Torsdag kl 16-21 

Fredag och Lördag kl 07:30 till tävlingsdagens slut 

Söndag kl 08 till tävlingsdagens slut 

Information 

Ylva Hedquist-Hedlund mobil 070-563 0153 

Rolf Hedquist mobil 070-511 9897 

Startanmälan 

Sker i sekretariatet senast 60 min före respektive klass start 

Kom ihåg att anmäla ekipage till lagserien före tävlingens start 

Mom 510:7 

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. 

  



Servering finns på tävlingsplatsen fredag till söndag 

Uppstallning sker i mobilt tältstall samt i privata stall. Du som placerats privat får speciellt 

meddelande om detta och erlägger avgiften direkt till ägaren. 

Parkering av hästtransporter sker i anslutning till det stall du anvisats. 

Bussar uppställs på Hedquists grusplan enligt anvisning. 

Veterinärbesiktning sker vid respektive stall endast lördag kl 08.30 med början hos 

Hedquists därefter Tältstallet, Widmark, Nyby. Visning för hand. 

  

  

  

  

Funktionskontroll fredag 30-60 min före start, lördag 15 min före start, söndag 30 min före 

start. Plats: Storåkern fre och sön, lör i anslutning till starten på Ön. 

Överdomare samt domare B Monica Netzler, domare C samt domare maraton och 

precision Marie Ågren, domare E Gunilla Björn. 

Banbyggare: Olof Eklund 

  

Underlag dressyr och precision, även framkörning: Gräs 

Maratonvisning 

Torsdag kl 19.00 

Ingen kuskmiddag. I stället ordnar vi gemensam grillafton i Picknickhindret. Du tar med det 

du vill ha. Vi startar med prisutdelning i dressyr och maraton. 

Lördag kl 19.00 . 

  

  

Åter igen 

Välkommen 

 


