Invitasjon til samling i

Tradisjonell kjøring
på Skjetlein videregående skole lørdag 25.
august kl. 10.00.
I tradisjonell kjøring viser vi fram gamle arbeids-, skyss- og
finvogner i praktisk kjøring, med seletøy og klær til kusk og
passasjerer som historisk sett passer til vogntypen.
Alle som har en trygg og stødig kjørehest (uansett rase) kan
delta. Du kan også delta med moderne vogn eller kopi av gamle
vogner.

I løpet av dagen skal deltakerne gjennom følgende poster:





Presentasjon: Ekvipasjen stiller opp, og dommeren gjør en vurdering av hest,
seletøy, vogn, kusk og helheten i ekvipasjen.
Landevegskjøring: Det kjøres en etappe i arbeidstrav, cirka 2-4 km lang, på idealtid
som er tilpasset hestens størrelse og vognas tyngde. Denne går på grusunderlag
(travtreningsløype) uten trafikk.
Ferdighetskjøring med kjegler: En grusbane med kjegleporter. Banen kjøres på
idealtid tilsvarende arbeidstrav. Undervegs i kjeglekjøringen bedømmes også
kuskeferdigheter (sits, tømmeføring, piskbruk etc.) og samspill mellom hest og kusk.

Det gis poeng til ekvipasjene i presentasjon og ferdighetskjøring. Avvik fra idealtider og riv av
kjeglehinder gir trekk i poeng. Se www.kjorehest.no under fanen Kjørereglement for mer
detaljerte regler og dommerskjema. Dagens beste ekvipasje sammenlagt og beste
kuskeferdighet påskjønnes med gavepremier.
Det er mulighet for oppstalling ved Skjetlein
videregående skole. Har du spørsmål om
tradisjonell kjøring eller om arrangementet?
Ta kontakt med Mimi B. Oust (tlf.906 96 101)
eller Anne Sigrid Haugset (tlf. 995 46 682).

PÅMELDING TIL
TRADISJONELL KJØRING
Påmeldingsfrist: 17. august. Se
påmeldingsskjema under!

25. august 2018
Påmeldingsfrist: 17. august 2018.
KUSK
Navn: _____________________________________________________________________
Mobilnr: __________________ E-post: _________________________________________
Lokallag:___________________________________________________________________
HEST
Navn:___________________________ Rase: ____________________________________
VOGN
Type vogn:_________________________________ Vognbredde:___________________ cm
For firehjuls kjøretøyer, oppgi akselavstand: _____________________________________cm
ANDRE BEHOV
Oppstalling:__________________________________________________________________
Skriv evt. kort om deg og hesten/hestene:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medhjelper/groom kjøring:_____________________________________________________

Påmeldingen og informasjon sendes på e-post til mimi.oust@gmail.com
innen 17. august 2018! Deltakeravgift kr 200,- per ekvipasje betales ved oppmøte, og går
til å dekke utgifter med samlingen.
Arrangørene er Trøndelag dølahestlag, Trøndelag fjordhestlag og Nordlandshest/lyngshest
i Midt-Norge. Vi arrangerer samlingen i samarbeid med Foreningen til Kjørehestens
fremme.

