
 KUSKMEDDELANDE 
 

Dala Kusksällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till Dala sommarkörmeeting 2018  
på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik den 30/6-1/7. 

 
Uppstallning  Uppstallning är på Stiernhööksgymnasiet Rättvik. 
 
Vägbeskrivning                     Adress till tävlingsplatsen: Hedslundsvägen 30, 795 32 Rättvik.  
 Från Borlänge/Falun/Enköping - Du kommer söderifrån längs väg 70. Kör igenom 

Rättvik (5 rondeller). När du kommer upp för backen ser du Stiernhööksgymnasiet på 
båda sidor av vägen. Sväng höger mot Nittsjö/Dalhalla sedan direkt höger igen. Följ 
skyltar mot körhuset.   

 Från Mora - Du kommer från Mora längs väg 70. Strax innan (700 m) du kommer fram 
till Rättviks samhälle, svänger du till vänster på väg 957, följ skyltar. 

 
 
Anläggningsskiss http://www.dalakusksällskap.se/tavling/ 
 
Speakerinformation               http://www.dalakusksällskap.se/tavling/, lämnas i sekretariatet vid startanmälan. 
 
Vaccinationslista http://www.dalakusksällskap.se/tavling/ 
 
Startanmälan anses gjord om ni inte har avanmält.  

 
Sekretariat  Fredag: Kl  14.00 - 21.00   
  Lördag: Kl  08.00 - tävlingsdagens slut  
  Söndag: Kl  09.00 - tävlingsdagens slut  
 
Information/frågor  Tävlingsledare – Agnes Sjödahl 070-2999118 

Maria Engblom Zetterström – 073-7775852 
 

Servering  Lunchbiljetter finns att köpa i sekretariatet från fredag 70 kr/dag. 
  Lördag – Köttfärssås och spagetti 
  Söndag - Korvstroganoff och ris 

 I lunchen ingår dricka, sallad, bröd och kaffe med kaka. Lunchen är avsedd för 
tävlande och deras sällskap. Serveras kl.11.00-14.00.  
Cafeteria finns med hamburgare, korv, fika och godis samt varma och kalla drycker. 

 
Uppstallning Straffavgift för ej städad box 500 kr (faktureras). Vill du köpa till spån kostar det 100 

kr/bal. 
 
Boende Nycklar fås i sekretariatet vid incheckning. Medtag egna lakan och handdukar. 
 OBS! Det har blivit fel i betalningslistorna i tdb, kostnaden är 400 kr/pers för 2 nätter (i 

tdb drogs endast för 1 natt). Vänligen betala in återstående summa till swish 123 377 
37 10 eller bg 5183-6989, Tack! 

 
Parkering av transporter Parkering i anslutning till tävlingsplatsen.    
 
Veterinärbesiktning Söndag besiktning:  08.45 – 09.15.  

 Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag utan skygglappar. 
Veterinäravgift 285 kr/häst 170 kr för andra hästen i par.  
Betalas helst till swish 123 377 37 10 eller bg 5183-6989, annars i sekretariatet vid 

ankomst. 
 

Funktionskontroll Minst 30 min före start i dressyr. 
Minst 15 min före start i maraton. 

 
Domare  Marie Ågren  
 
Banbyggare  Therese Blomgren 
 
Klasser  Klass 1 LB Clear round 
  Klass 2 LB avd A ponny enbet 
  Klass 3 LA Ponny enbet 
  Klass 4 LA Häst enbet 
    
 



Start Dressyr  Lördag kl 10.00 
 
Dressyrbana  Grus. Framkörning ridhus fibersand och skrittyta på grus. 
 
Precision  Start ca 14.30. Grus. Framkörning ridhus fibersand och skrittyta på grus. 
 
Maratonvisning Fredag kl 19.00 samling vid sekretariatet.  
 
Start Maraton  Presenteras senast på lördagen.  
 
Maratonbanan  Antal hinder 
  LB 4 st (vattenhinder ingår) 
  LA 5 st (vattenhinder ingår) 
 
Kuskmiddag  Lördag kväll kl 18.00 grillkväll med prisutdelning i dressyr och precision. 
 
Prisutdelning  Söndag för maraton och totalt efter tävlingarnas slut.  

    
VÄLKOMNA till Dalarna  

 


