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KUSKMEDDELANDE 
 

Dala Kusksällskap hälsar Dig hjärtligt välkommen till  
Dala sommarkörmeeting 2022 

på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik den 1-3 juli. 
 

 

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. 
 
 

Hemsidan 
På vår hemsida kommer alla uppgifter att läggas upp.  
Anläggningsskiss 
Start och resultatlistor 
Vaccinationslistor 
Maratonskisser 
http://www.dalakusksällskap.se/tavling/ 
Kommer även ut information på facebook: Dala Kusksällskap och Dala Sommarkörmeeting 2022. 
 
 

Sekretariat   
Hittar ni på långsidan av körhallen. Vid ankomst annan tid än 16.00-20.00 på torsdagen, meddela 
sekretariatet.  
Torsdag: Kl 16.00 - 20.00 
Fredag: Kl 07.30 - 17.00   
Lördag: Kl 08.00 - tävlingsdagens slut  
Söndag: Kl 09.00 - tävlingsdagens slut  
 
 

Information  
Tävlingsledare  Maria Engblom Zetterström  073-777 58 52 
Sekretariat   Johanna Lindh  070-467 93 03 
Domare  Marie Ågren   
Överdomare   Therese Blomgren 
Banbyggare  Håkan Still 
Veterinär  Agnes Sjödahl 
 

 

Uppstallning  
Uppstallning är på Stiernhööksgymnasiet Rättvik. 
Det finns 3 olika stall. Det röda är oisolerade boxar och det gula och blåa är isolerande.  
Ni får veta vid ankomst vilket stall och boxnummer ni får. 
Samtliga boxar är rengjorda med högtryck, därefter desinficerade med Virkon S 2% lösning. 
I de flesta finns inredning tex vattenkopp och krubba. Dessa är också rengjorda och desinficerade samt 
övertäckta innan boxen plomberats. Det går utmärkt att använda dessa om ni vill. 
Det finns möjlighet att duscha hästarna, olika ställen beroende på vilket stall. Information om det finns i varje 
stall. Finns plats till att förvara selar mm i sel/sadelkammare.  
All uppstallning sker på egen risk. 
Vid varje box och hage finns en ICE lapp, kom ihåg att skriva dit ert telefonnummer. 
Alla boxar ska tömmas på allt spån och vill du ha boxen godkänd innan avfärd säg till i sekretariatet. 
Straffavgift för ej städad box 500 kr (faktureras).  
1 spånbal ingår i varje box. Vill du köpa till spån kostar det 100 kr/bal. 
 

 

Servering   

Cafeteria finns med korv, fika och godis samt varma och kalla drycker. 
Crepêria fredag-söndag kommer finnas 3 varianter kyckling, karré och ädelost. 
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Boende  
Boende i Plogen och Harven. Det finns 8 rum i varje hus. Rumsnummer meddelas vid ankomst. 
Medtag egna lakan och handdukar. Det finns 2 enkelsängar i varje rum. 
Alla boende ansvarar för städning av eget rum och gemensamma utrymmen, lämna nycklarna i dörrarna när 
ni åker hem. Det finns kylskåp och ett litet kök. Medtag egen frukost. 
 
 

Parkering  

Parkering i anslutning till tävlingsplatsen på sandplan.  
 
 

Camping 
Camping kommer att finnas på flera ställen på skolans område. Vi måste sprida ut för att få plats med alla. 
Exakt plats meddelas vid ankomst. 
 
  

Veterinärbesiktning  
Fredag: 08.00-09.30 Tidigt startande har företräde 
Lördag: 08.00-09.30 Tidigt startande har företräde 
Söndag: 08.00-09.30 Tidigt startande har företräde  
Hästar/ponnyer skall visas med huvudlag utan skygglappar. 
Veterinäravgift 270 kr/enbet 450 kr/par och fyrspann. 
Betalas helst till swish 123 377 37 10 eller bg 5183-6989, eller i sekretariatet vid ankomst. 
 
 

Klasser   
Klass 1 LB Clear round   
Klass 2 LB avd A enbet/par Ponny  
Klass 3 LB avd A enbet Häst    
Klass 4 LA enbet Ponny/häst   
Klass 5 LA par Ponny   
Klass 6 MSV enbet Ponny    
Klass 7 MSV enbet Häst   
Klass 8 MSV par Häst   
Klass 9 MSV Para/junior   
Klass 10 MSV Children   
   
 

Dressyr 
Fredag start kl 09.00. Körs på grusbana 40x80, högt staket runt hela banan. Framkörning sker i körhallen 
med fibersand och skrittyta/collectingring på grus. 
 
Dressyrprogram: 
522. Svenskt LB (2020) 
523. Svenskt LA (2020) 
524. Svenskt Medelsvårt nr 3 (2020) 
509. FU FEI Test nr 4 (test PE A) 
510. "J/YD" Test J och YD 
508. Test 1B/Children P1 

  
 

Maraton   
Lördag start preliminärt kl 10.00. Ban och hinderskisser läggs ut på hemsidan när de är klara.  
Groomarna ska förses med västar i olika färger för att underlätta för funktionärer. De fås vid ankomst och ska 
lämnas tillbaka innan hemfärd.  
 
 

Precision   
Söndag start 10.00. Tid för när banan öppnas anslås i sekretariatet. Startordning i största möjliga mån efter 
placering i totalställning efter dressyr och maraton. Precisionsbanan körs på grusbana 40x80m. Framkörning 
i körhallen med fibersand och skrittyta/collectingring på grus. 
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Kuskmiddag 
Vi startar grillarna ca kl 18.00 på lördag kväll och börjar grill efter prisutdelningen. Ta med det du vill grilla. 
Vi ordnar en grönsallad, potatissallad, måltidsdryck samt sås, för de som bokat det. Vi håller till i det vita 
tältet bredvid körhallen. 
 
 

Prisutdelning  
Prisutdelning sker vid det vita tältet bredvid körhallen.  
Lördag kl 18.00 för dressyr och maraton. 
Söndag för precision och totalt efter tävlingarnas slut.  

    
 

VÄLKOMNA till Dalarna  
 
 
 

 

 


