KUSKMEDDELANDE

Hemseortens Rid- och körklubb hälsar er hjärtligt välkomna till körtävling i
Gropen i Stånga, i LB, LA och MSV klass med häst och vagn den 2-3 maj 2015.
DM ingår i MSV
TÄVLINGEN
1. Tävlingsledare: Sanna Wickberg
2. Överdomare: Tobias Mattsson
3. Klasser: LB avd A och avd B, LA ponny, LA häst och MSV för alla. ID-brickor och träns eller
grimma med kedjegrimskaft som löper under hakan, över nosryggen eller genom munnen ska
bäras av häst från 2 maj kl 07.00 till efter prisutdelning på söndagen 3 maj.
4. För par och fyrspann ber vi att ni startanmäler i sekretariatet senast 30 min före resp. disciplin
vilka hästar som ska tävla.
5. Funktionskontroll sker på parkeringen vid utgången mot slingan till framkörningen före start i
dressyr (senast 30 min innan) och i maraton (ca 10 min innan).
6. Dressyren körs på grus: MSV kör Sv MSV nr 2 (FU FEI för kuskar som anmält sig i FU-klass),
LA Sv lätt nr 2 och LB Sv lätt nr 1 observera att ryggningen utgått. Efter visad halt skrittar du
vidare. Domare: Gertie Viebke. Framkörning på grus.
7. Precision körs på gräs: Bed A:0 för alla utom LB avd B som kör CR. Hinderbredd MSV + 25cm,
MSV 4 spann + 35, LA + 30 cm och LB + 35 cm. Domare Gertie Viebke och banbyggare Tobias
Mattsson
8. Maraton: enl TR V. Endast B sträcka för LB. Antal hinder: MSV klass 6 st, LA 5 st och LB 4 st.
Vattenhinder förekommer. Domare: Gertie Viebke och banbyggare Tobias Mattsson
9. Visning av maratonbanan sker fredag 1 maj kl 18.30, samling vid klubbstugan i Gropen.
Möjlighet till frågestund ges efter maratonvisningen. Då det är en del kuskar som kommer att
starta med två hästar 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.
10. Veterinärbesiktning 3 maj prel kl 07.30 – 08.15 på anvisad plats. Kostnad 250:- / häst, 150:- för
andra hästen i par. En ev tredje är gratis, betalas vid incheckningen på fredagskvällen eller senast
lördag morgon. Gärna jämna pengar. Kom ihåg att bära hjälm vid besiktningen.
11. Tidsprogram:
Sekretariatet håller öppet Fredag 1 maj 17.00 – 19.00
Lördag 2 maj 08.00 – 15.30
Söndag 3 maj 08.00 – tävlingen är avslutad
Dressyr

Lördag 2 maj. Klockan 10.00 startar LB sedan MSV och sist LA.

Precision

Lördag 2 maj, första start kl 13.00

Maraton

Söndag 3 maj ca 09.00

Servering

Serveringen är öppen ca 30 min före första start lördag, söndag
öppnar vi 9.00. Kan vara möjligt att få kaffe före 9, ni får titta in 
12. Prisutdelning när tävlingen är klar på söndag 3 maj. Priser: Rosett till placerade i alla klasser,
totalplacerade får även hederspriser, MSV får anmälningsavgiften åter.

13. Ev. frågor innan tävlingen kan ställas till: Sanna Wickberg telefon 070 - 293 33 97 eller Frida
Karlqvist 070-324 99 19
14. Tävlingsplatsens tel.nr: Sanna Wickberg och Frida Karlqvist se ovan eller Kicki Jakobsson i
sekretariatet 070-722 68 25
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 tävlingstider på tävlingsplatsen fredag 1 maj mellan kl 17- 19,
lördag 8-18, söndag 8-15. Det finns gott om skog som inte är tävlingsområde på lördagen 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.
Code of Conduct
1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare,
hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästen, så väl som vid all veterinär
behandling.
4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta
gäller också under transport av hästen.
6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
7. För hästens bästa är det väsentligt att kusken är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk
kondition.
8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all körning och träning. Metoder som FEI och
Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
9. Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt
värnar om hästens välfärd.
10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa
och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning.
Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.
Än en gång, hjärtligt välkomna!

