
Välkommen till Hardemo Hästklubbs 

KM i Tömkörning 
14 oktober 2017 

 

Plats: Byrsta, parkering hos familjen Johansson, Sången. 

Tävlingen hålls 500 m från parkeringen på grannens ridbana 

Tömkörningsprogram:  

CR kör vi LE:1 2011 och KM kör vi LD:4 2011 special. 

Gemensamt för båda klasserna är att Häst följer linje och gångart enligt program och kusk följer efter på valfritt 

sätt. 

Programmet  LE:1 2011 och LD:4 2011 tömkörning special bifogas i PDF format 

Precisions tömkörning:  Banan  gjord av domare Ingrid Östensson, koner och bollar ställes ut och både häst 

och kusk ska passera mellan koner i valfri gångart. Minst fel och snabbast vinner KM klassen. 

CR klassen har bredare mellan koner och felfritt för att få köpa CR rosett. 

Gemensamma regler för alla klasser: Valfri bettsling, valfritt att använda pisk och valfri längd på pisk, 

valfritt att använda skyddsutrustning på ben. 

Sele eller tömkörningsgjord och hjälm är obligatoriskt. 

Varje häst får göra max 4 starter. 

Kan bli en lång dag så medtag matsäck.  

Kl 11 Precision CR därefter Precision KM, LE:1 CR och sist LD:4 KM 

Start avgift  clear round klasserna 50 kr. 

Rosett kan köpas för 20 kr vid uppnådda 50 % i dressyrklass alternativt felfri runda i precisionsklass. 

Omstart i clear round 20 kr. 

Icke medlemmar kan starta i CR klassen mot dubbel avgift. 

Start avgift  KM klasserna 80 kr. 

Rosett till 1, 2, 3. 

Övrigt: priser delas ut till vinnarna vid årsmötet. 

Samling 10.00 för dem som behöver vägvisning och sällskap upp till banan. 

Gemensam uppvärmning, start efter klartecken från domare. 

Vi försöker få första start precision kl 11. 

Domare Ingrid Östensson 

Om du har frågor kontakta Elisabet Johansson 073-057 27 16 

Startavgiften betalas in på HHK`s Bg 420-6553 ange tömkörning samt kusk och anmälan skickas till 

hhkstyrelse@gmail.com. Glöm inte att ange häst, kusk och klass, senast 9 oktober 

Medlemsavgift : Familj: 175 kr, Senior: 100 kr, Junior: 50 kr . (HHK`s Bg 420-6553) 

och inbetalning efter 1 oktober gäller medlemsavgift även för nästa år. 

Varmt välkomna till en trevlig dag tillsammans med 

HardemoHästKlubb. 


