Villvattskampen 2012
Meddelande till kuskar i tävlingen i körning 7-8 juli på Storåkerns Hästarena i
Villvattnet med Distriktsmästerskap för juniorer och seniorer, SM-kval och andra omgången
av Lagserien div 2.
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till vår tävling i körning med 38
anmälda ekipage.
Startordning med preliminära starttider dressyr (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:
Fredag 6 juli
Sekretariatet öppet 16-21
Maratonvisning 19.00
Lördag 7 juli
Sekretariatet öppnar 7.30
Funktionskontroll 30-60 min före start
Start Dressyr 8.30 Precisionen körs direkt efter dressyren för de nationella ekipagen. För de
ekipage som tävlar i precision som enskild gren startar på em ca kl 1715
Kuskfest i serveringstälten med prisutdelning nationella klasser kl 19. Ta med egen mat och
dryck. VKS står för grillglöden.
Prisutdelning efter varje klass i ungdomsklass och lokal lätt klass.
Söndag 8 juli
Sekretariatet öppnar 8.00
Veterinärbesiktning 8.30 vid gårdens stallar, 9.00 vid tältstallet, kl 9.30 i Nyby
Funktionskontroll 15 minuter före start
Starttid Maraton anslås under lördagen
Uppstallning:
Uppstallning: Ylvas och Rolfs gård, tältstallet och Nyby. Tilldelning av plats meddelas vid
ankomsten i sekretariatet
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 070-671 78 82 (Bengt)
så lotsar vi dig rätt.
Kom ihåg att visa vaccinationsintyg i sekretariatet på Storåkern innan du lastar av.
Deposition för ekipagenummerlappar: 50 kr som återfås efter tävlingen.
Vid icke rengjord box debiteras 250 kr.

Handikappkuskar
Kopia av intyg som visar vilka hjälpmedel el dyl du har tillgång till lämnas vid startanmälan
All resterande betalning för tävlingen
Görs på bankgrio 5609-6290 Villvattnets körsällskap innan tävlingen. Visa kvitto vid
sekretariatet.
Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna :
073 057 11 99 Ulrika Söderberg
Veterinäravgift: 150 kr/häst
OBS! Uppsutten prisutdelning i dressyr endast efter ungdomsklass och lokal klass.
Prisutdelning dressyr nationell klass samt precison i samband med kuskfesten lördag kväll.
Musik kommer att spelas i alla klasser under lördagen. Ta gärna med egen musik.
Servering: Finns på tävlingsplatsen båda tävlingsdagarna.
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Bengt Söderberg
Sekretariat: Ulrika Söderberg
Överdomare: Monica Netzler
Övriga domare: Ylva Hedberg Franson och Gunilla Björn (precision)
Banbyggare: Tony Andersson
Pressansvarig: Ylva Hedquist-Hedlund 070-563 01 53
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 .
Parkering
av hästtransporter sker i anslutning till det stall du anvisats
Kuskfest
Gemensam grillafton på Storåkern, du tar med det du vill förtära, VKS håller med grill.
Speakerinformation
Lämnas i sekretariatet i samband med startanmälan

Varmt välkommen
Bengt Söderberg/tävlingsledare
mobil 070-671 78 82

