
Välkomna till  

Oskarshamns Ridklubbs körtävling med Smålands DM 

 23/10  2016 

Tävlingsplats: Dövestad Hästcenter 

Adress: Dövestad 4, 572 91  Oskarshamn 

Eva Ottosson 070-608 33 28 

 

Sekretariatet är öppet: 

Söndag 07.00- tävl.dagen är slut 

 Ta med egen nr skylt till vagn och ID nr till häst 

Hästförteckning och startlista bifogas med kuskmeddelandet och finns även på ORK`s hemsida. 

 

               Enklare servering:  toast, soppa, smörgås, bulle, kaffe, te, dricka, godis mm 

      Msv Ponny Par slås samman med Msv Ponny Enbet och Msv Häst enbet. 

LB avd A blir tyvärr ingen egen klass men räknas som kval. Berörda kuskar                

meddelas separat, så även de hopslagna häst enbet och ponnypar msv.  

Överdomare: Marie Ågren 

Domare: Kerstin Johansson 

De som bokat box tänk på att ta med egna vattenspann till häst/ponny  

då det inte är säkert att det finns vattenkoppar i boxarna. 

De som bokat sovplatser glöm ej att medta egna lakan och handdukar. 

Box och övernattning betalas på plats via swish eller kontanter. 

 

Prisutdelning sker efter maratonmomentet utan hästar. Om det blir svårt tidsmässigt för 

Gotlandsekipagen att vara med på prisutdelningen är det ok att ni avvikeroch vi kommer isf se till att 

eventuella priser kommer med över till ”ön”. 

 



 

Vetrinäravgift 280 kr / ekipage, det går bra att swisha eller betala kontant. 

Vetrinärbesiktning för hand mellan kl 11.30 – 12.30 

Första maratonstart kl 12.30, då släpper vi iväg Gotlandskuskarna oavsett klass. 

Därefter resten av startfältet, startlista finns på plats söndag morgon. 

 

 

Det går att betala med Swish och kontanter på tävlingsplatsen 

Marika har viskat i mitt öra att SVT kommer att vara på plats här för att göra ett reportage för Lilla 

Sportspegeln med Oliver Sternhag, så vi får ”snoffsa” upp oss och våra pållar lite extra(om vi nu skulle 

råka passera och hamna på ngn bild.) SUPERKUL ju att Sportkörning får lite extra uppmärksamhet !!!!! 

 

 

 

 

Hjärtligt välkomna önskar tävlingsledare, arrangörer! 

 

 

 


