
Villvattskampen (OBS 3-dagars-tävling) 

 
Meddelande till kuskar i tävlingen i körning 8-10 juli 2011 på Storåkerns Hästarena i 

Villvattnet med Norrlandsmästerskap, SM-kval och tredje omgången av Lagserien div 2. 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning med 36 

anmälda ekipage. 

 

Startordning (bilaga)  

 

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 cirka 85 km tag vänster i trevägskorsning mot Åsträsk. Du kommer 

till Villvattnet efter 17 kilometer. Följ skyltning Storåkerns hästarena. 

 

Tidsprogram: 

Torsdag 7 juli 

Sekretariatet öppet 16-21 

Maratonvisning 19.00 

Fredag 8 juli 

Sekretariatet öppnar 7.30 

Funktionskontroll 30-60 min före start 

Start Dressyr 9.30 

Lördag 9 juli 

Sekretariatet öppnar 7.30 

Veterinärbesiktning 8.30 vid gårdens stallar, 9.30 vid tältstallet 

Funktionskontroll 15 minuter före start 

Start Maraton 12.00 

Veterinärbesiktning 16.00 vid tältstallet, 16.30 vid gårdens stallar 

Kuskfest med prisutdelning Dressyr och Maraton 19.00 

Söndag 10 juli 

Sekretariatet öppnar 8.00 

Start Precision 10.00 

Uppsutten prisutdelning efter varje klass 

 

Uppstallning:  

Vid gårdens stallar: Emil, Hagas Farmer Boy, Charmör, Mälby Malt, Cawford, Itacha, Trolla 

Övriga som önskat box har fått plats i tältstallet.  

Ta med eget foder och vattenhink. 

 

Toalett och Dusch finns i byns skola 

Utedass på tävlingsplatsen och vid stallarna. 

 

När du närmar dig Villvattnet; 

Ring 070-563 0153 (Ylva) eller 070-511 9897 (Rolf) 

så lotsar vi dig rätt. 

Kom ihåg att visa vaccinationsintyg innan du lastar av. 

Deposition för ekipagenummmerlappar 50 kr som återfås efter tävlingen. 

Vid icke rengjord box debiteras 250 kr. 



 

All resterande betalning för tävlingen 

Görs vid startanmälan 

 

Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna : 

070-568 2111 

 

Startlista för maraton kommer att anslås fredag afton. 

 

Veterinäravgift: 250 kr  

 

OBS! Uppsutten prisutdelning i dressyr endast efter ungdomsklass.  

Prisutdelning dressyr  samt maraton i samband med kuskfesten lördag kväll. 

Uppsutten prisutdelning  totalt och Norrlandsmästerskap efter varje klass söndag. 

 

Musik kommer att spelas i alla klasser under fredagen. Ta gärna med egen musik. 

 

Servering: Finns på tävlingsplatsen samtliga tävlingsdagar. 

 

Tävlingsledning: 

Tävlingsledare: Rolf Hedquist 070-511 9897 

Sekretariat: Erica Andersson och Ylva Hedquist-Hedlund 070-563 0153  

Överdomare: Monica Netzler 

Övriga domare: Ylva Hedberg Franson och Gunilla Björn 

Banbyggare: Fredrik Limegård 

Teknisk delegat: Dan Henriksson 

Pressansvarig: Ylva Hedquist-Hedlund  070-280 2361 

Veterinär: Vera Bergman 

 

För mer information om Villvattnet 

www.villvattnet.se 

 

Skiss över tävlingsplatsen (Finns på hemsidan) 

 

  Samtliga deltagande hästar skall inom hela tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka samt 

ledas i huvudlag med bett . 

Kuskar ska uppge födelsenummer, namn och adress på sina groomar vid startanmälan. 

 

 Parkering 

 av hästtransporter sker i anslutning till det stall du anvisats 

Kuskfest 

Gemensam grillafton vid picknickhindret, du tar med det du vill förtära, VKS håller med grill. 

Speakerinformation 

Lämnas i sekretariatet i samband med startanmälan 

Servering 

Finns på tävlingsplatsen fredag till söndag 

 

Varmt välkommen  

Rolf Hedquist/tävlingsledare 

.mobil 070-511 9897 

http://www.villvattnet.se/

