KUSKMEDDELANDE
2015-09-27

Hemseortens Rid- och Körklubb hälsar er hjärtligt välkomna till körtävling
Gropen i Stånga, i LB, LA och MSV klass i sportkörning den 3/10 2015.
GM i lag och individuellt.

TÄVLINGEN
1. Tävlingsledare: Sanna Wickberg
2. Överdomare/domare: Tobias Mattsson/Jill Isebark
3. Banbyggare och domare i precision och maraton: Tobias Mattsson
4. Klasser: LB, LA ponny, LA häst och MSV ponny. Några klasser kommer även ha deltagare i
enskilda discipliner.
5. Funktionskontroll på stora körbanan där man kör ut på väg till dressyrbanan (runt Bryen).
6. Dressyren körs på grus, framkörning på grus: MSV kör Sv MSV nr 2, LA Sv Lätt nr 2 och LB Sv
Lätt nr 1. OBS att ryggning utgår ur LB, vid punkt 11 vänder ni in på medellinjen i arbetstrav och
gör en markerad halt vid X, fortsätt sedan i punkt 12 med skritt fram till G.
Domare: Jill Isebark
7. Precision: Hinderbredd MSV + 25 cm, LA + 30 cm, och LB Avd A och B + 35 cm. I fullständig
klass är precisionen som ett hinderområde utan tid och ingår som en del i sträckan, endast straffen
räknas till totalen, ingen separat precisionsklass.
8. Maraton: enl TR V. Endast B-sträcka. Det blir 3+1 i LB, 4+1 i LA samt 5+1 i MSV, dvs 4 hinder
i LB, 5 hinder i LA och 6 hinder i MSV.
9. Visning av maratonbanan kommer endast göras om det inkommer önskemål, maila senast torsdag
1 oktober. Då det är en del kuskar som kommer att starta med två ekipage och vissa ekipage som
delar grooms/vagnar, kommer startlistor att vara anpassade efter det, men vi hoppas det är i allas
intresse att få så många som möjligt till start. Maratonbanan är öppen from fredag, hinderskisser,
precisionsskiss och körschema läggs ut på HORKs hemsida (www.hork.nu) när banan är klar och
kommer finnas i Gropen.
10. Veterinärbesiktning 3/10 kl 13.15 på stora körbanan. Kostnad 200 kr/häst, 100 kr för andra hästen
i par/fyrspann, övriga hästar är gratis, betalas vid incheckningen.
11. GM lag se startlistan, alla deltar i lag, 200 kr per ekipage som era klubbar betalar. Alla HORK:are
ordnar Kicki Jacobsson i sekretariatet, övriga klubbar betalar på plats. GM lag räknas i LA
fullständig klass. För GM individuellt slås dressyr och precisionsstraffen ihop för alla tävlande i
LA.

12. Tidsprogram:

Sekretariatet håller öppet lördag 3/10 8.30 – till tävlingens slut
Starttider

Servering

Första start i dressyr 10.00, se preliminär startlista.
Första start i maraton 13:55, se preliminär startlista.
OBS! Det kommer vara ”specialtider” för kuskar som kör fler än en
häst eller delar vagn.
Enklare servering är öppen ca 30 min före första start lördag.

13. Priser: Rosett till placerade i dressyr och maratonklasser, totalplacerade får även hederspriser.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

GM lag vinnare erhåller premie.
Prisutdelning efter tävlingens slut för alla discipliner och klasser.
Ev. frågor innan tävlingen kan ställas till: Susanna Wickberg 0702933397
Tävlingsplatsens tel.nr: Frida Karlqvist 0703249919 och Susanna Wickberg, se ovan.
PARKERING! All parkering sker inne på gräsbanan där precisionen brukar gå. Då får vi hela
stora banan till framkörning. Se anläggningsskiss.
Vi har ett fåtal ”boxhagar” på tävlingsplatsen som får användas, de räcker inte till var sin så i
första hand är det de kuskar som kör fler än en häst som får tillträde, vi får samsas och turas om
att använda dem.
Toalett på tävlingsplatsen är på ren gotländska ”utedass”.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Vi tackar vår huvudsponsor Destination Gotland

I strävan att vi ska få bättre moral och etik inom hästsporten så ber vi er läsa nedanstående.
På vår tävlingsplats så värnar vi om att alla ska ta hand om varandra, både tävlande, funktionärer,
hästar, ev. andra medföljande husdjur och anhöriga, ska känna sig välkomna och känna att man
har ett värde. Så vi uppskattar att Ni som kommer till oss respekterar detta och kommer att
hjälpas åt och ha bra diskussioner. Vi är alla människor och kan göra mänskliga misstag, men allt
går att reda ut om vi har en bra dialog.
Hundar ska hållas kopplade under tävlingstiden på tävlingsplatsen lördag 7.00 – 16.00. Det finns
gott om skog som inte är tävlingsområde som man kan ta en promenad med sin hund utan koppel
om man så önskar.
Rökning sker vid ”rökrutan” i närheten av klubbstugan. Vi undanber oss rökning vid hästfållor
och hagar.
Hårda ord mot varandra och hästar kommer att uppmärksammas, vi kommer även att vara
uppmärksamma mot hårda drivningar i hinder och hårda ord mot hästar, medhjälpare eller
funktionärer.
Till sist tänk på TR:s code of conduct och förbundets ledstjärnor.
Än en gång, hjärtligt välkomna!

