Villvattskampen 2014
Meddelande till kuskar i tävlingen körning 11-13 juli 2014 på Storåkerns Hästarena i
Villvattnet med Norrlandsmästerskap, SM-kval och första omgången av Lagserien div 2. Vi
tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning med 37
ekipage.
Startordning (bilaga): Vi kommer att slå ihop klasser där man inte bildar egen klass.
Vägbeskrivning: Villvattnet ligger 3 mil väster om Burträsk. För kuskar som kommer
söderifrån: Kör E4:an till Umeå norra, sväng vänster mot Burträsk, väg 364. Efter ca 85 km
tag vänster i trevägskorsningen mot Åsträsk. Du kommer till Villvattnet efter 17 km. Följ
skyltningen Storåkerns hästarena.
Tidsprogram:
Torsdag 10 juli:
Sekretariatet öppet kl 16.00-21.00
Maratonvisning kl 19.00
Fredag 11 juli:
Sekretariatet öppnar kl 07.30
Funktionskontroll 30-60 min före start
Start dressyr kl 09.00
Lördag 12 juli:
Sekretariatet öppnar kl 07.30
Veterinärbesiktning kl 08.30 vid gårdens stallar, kl 09.30 vid tältstallet
Funktionskontroll 15 min före start
Start maraton kl 11.00
Kuskfest med prisutdelning dressyr och maraton kl 19.00
Söndag 13 juli:
Sekretariatet öppnar kl 08.00
Veterinärbesiktning kl 08.00 vid gårdens stallar, kl 08.30 vid tältstallet
Start precision kl 10.00
Prisutdelning efter sista startande (svår klass uppsutten prisutdelning)
Uppstallning:
I tältstallet alt. vid gårdens stallar. Uppstallningsansvarig: Kicki Hellgren 073-0366976
Ta med vattenhink och grep.
Toalett och dusch finns i byns skola. Utedass finns på tävlingsplatsen och vid stallarna.
När du närmar dig Villvattnet:
Ring 073-0366976 (Kicki) eller 070-6717882 (Bengt) så lotsar vi dig rätt.

Kom ihåg att visa vaccinationsintyg innan du lastar av. I samband med detta får du även
hästens ID-nummer.
Deposition för ekipagenummerlapp 150 kr, återfås efter tävlingen.
Vid icke rengjord box debiteras 500 kr.
All resterande betalning för tävlingen görs vid startanmälan
Startlista för maraton kommer att anslås fredag afton.
Veterinäravgift: 200 kr
Musik kommer att spelas i alla klasser under fredagen. Ta gärna med egen musik.
Servering: Finns på tävlingsplatsen samtliga tävlingsdagar.
Tävlingsledning
Tävlingsledare: Bengt Söderberg 070-6717882
Sekretariat: Kicki Hellgren 073-0366976, Ulrika Söderberg 073-0571199
Överdomare: Gun Hagring
Övriga domare: Leif-Göran Rasmusson
Banbyggare: Tony Andersson
Pressansvarig: Ylva Hedquist-Hedlund 070-5630153
Veterinär: Vera Bergman
Hovslagare: Kicki Landström 070-1504721
För mer info om Villvattnet: www.villvattnet.se Där finns även skiss över tävlingsplatsen.
Samtliga deltagande hästar skall inom hela tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka samt
ledas i huvudlag med bett alt. kedjegrimskaft.
Parkering av hästtransport sker i anslutning till det stall du anvisats.
Kuskfest: Gemensam grillafton vid picknickhindret- Du tar med vad du vill förtära, VKS håller
med grill.
Speakerinformation lämnas i sekretariatet i samband med startanmälan. Ta med egen
blankett. Finna att dra ut via ridsportförbundets hemsida.
Servering finns på tävlingsplatsen fredag till söndag.

Varmt välkommen!
Bengt Söderberg, tävlingsledare

