Distriktsmästerskap i
Skogskörning med häst
1 maj 2018 Brinks gård,
Vikingstad
Proposition: Tävlingen anordnas av Östergötlands Brukshästklubb i samverkan med JUF-Häst
Särskilda bestämmelser
1.

Tävlingen arrangeras enligt JUFs tävlingsreglemente TR-skogskörning-2017-01-01.
OBS! Nya regler sedan januari 2017, se JUFs hemsida http://juf.se/?page_id=327

2.

Klass I DM-klass (med kval till JUF-SM) öppen för medlemmar i JUF, Östergötlands län. Pris till placering
1, 2, 3.
Klass II Öppen klass, officiell tävlingsklass öppen för alla, även icke medlemmar. Klassen är även anpassad för ponnyekipage. Du som inte vill köra alla stationer (och deltaga i DM) kan välja bort hinder i
den här klassen.
Häst tillåts starta två gånger i klass II med olika kuskar. Häst tillåts starta i klass II även om den startat i
klass I med annan kusk. Kusk kan bara starta i klass I en gång. Vill man tävla med ytterligare hästar
anmäler man dessa till klass II. Kusk avverkar alltid klass I före en eventuell start i klass II.

3.

Anmälan sker skriftligt till mikael.brinkby@gmail.com eller pinge1@telia.com senast 20 april kl 18.00.
Ange Kusk, häst och klass för respektive häst som anmälan gäller. Glöm inte att ange hästens registreringsnummer. Resultaten efter tävling redovisas på Facebook, JUFs hemsida samt inskickas till Blå basen.

4.

Startavgifter:
Klass I medlem: 250kr inklusive lunch för kusk + 1 st medhjälpare, icke medlem betalar 250kr och då
ingår medlemsavgift för 1 år i ÖBK
Klass II medlem: 250kr inklusive lunch för kusk + 1 st medhjälpare, icke medlem betalar 250kr och då
ingår medlemsavgift för 1 år i ÖBK
Betalning erläggs kontant på plats vid startanmälan. Efteranmälan +100kr/klass
Icke medlemmar i ÖBK eller JUF ombedes att se över sitt försäkringsskydd då man i så fall deltar på
egen risk.

5.

Banvisning kl 9.30. Alla klasser går på samma bana. Tävlingsplatsen är Brink gård, Vikingstad. Vägbeskrivning: Från Vikingstad kyrka, åk mot Nykil väg 632, cirka 3km, sväng vänster. Från Nykil åk väg
632 mot Vikingstad cirka 8km, sväng Höger. (58.341713, 15.456991) Efter tävlingens slut är banan
tillgänglig för enskild träning

6.

Försäljning och servering av lunch och fika kommer finnas på tävlingsplatsen

7.

Uppstallning sker med uppbindning av häst vid träd på tävlingsplatsen. Medtag långt grimskaft.

8.

Tävlingsledare: Kjell Brinkby 013-850 17.
Kontaktperson: Pinge 070-649 01 73 eller Kjell 013-850 17.
Resultatansvarig: Pinge 070-649 01 73
Överdomare: Våge Sjöberg.
Pressansvarig: Anna Lundberg 0708-22 03 94
Banbyggare Kjell Brinkby 013-850 17

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)
Klass I och II dvs deltagare i DM klass och öppen klass saxar stationsordning på banan efter banvisningen.

Varmt välkomna till en härlig dag i skogen!

