
                Urjala 18.6.2008 

TERVETULOA SH-Kummajaisiin arvoisa toimihenkilö!   
 
 

Tervetuloa Urjalan Hevosurheilijoiden ja Hessi-tallin järjestämiin suomenhevosten 
Kummajaistapahtumaan Urjalankylään 27. – 29.6.2008. 
Ilmoittautuneita kouluratsukoita on 82 ja esteratsukoita 87 sekä lisäksi 4 valjakkoa.  
 
TOIMIHENKILÖBREEFING TO 26.6. KLO 18.30, jolloin sa at toimihenkilöpaitasi –kiitos 
yhteistyökumppaneittemme Biofarmin ja Mountain Hors en 

- jos olet estynyt tulemaan torstaina paikalle, paitasi saat noutaa Tyvi-kopin viereisestä 
palkintokansliasta! Pidäthän paitaa päälläsi koko viikonlopun mahd. mukaan 

 
RUOKAILUT  
Toimihenkilö juomat sponsoroi tänäkin vuonna HARTWALL, iso kiitos! Nouda omat juomasi (vichy/ 
limsat) buffetista kertoen nimesi ja tehtäväsi! TOIMIHENKILÖRUOKAILUT sisällä talolla vain rajoitettuna 
aikana, jotta voimme taata ruuan lämpimyyden ja laadun. PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI! 
PERJANTAINA keitto+ leipä ja kahvi+ piirakkaa klo   14.30-16.30 
LAUANTAINA   keitto+ leipä ja kahvi+ piirakkaa klo   11-13 
     PIENTÄ SUOLAISTA illalla                  18.30-20.30  
SUNNUNTAINA  kiusaus+ leipä ja kahvi+ piirakkaa klo  12-13 
 
Paikan päällä buffetti, josta ostettavissa Atrian valmisleipiä ja -salaatteja, makkaraa, vohveleita ja tietysti 
jätskiä. 
 
AJO-OHJE:   9-tieltä (Turku-Tampere) NOUSET YLÖS UUDELLE SILLALLE Punkalaitumelle päin (tie 
230) 3,5 km käännyt vasemmalle Hessi-talli ja Kyläsuontien viitta, josta 300 m maneesin pihaan. 
 
PAIKOITUS ����  
Toimihenkilöiden,  kilpailijoiden ja yleisön paikoi tus maneesia edeltävällä peltolla sekä Hessi-
tallin maneesin ympäristössä .  
 
KILPAILUPAIKKA 
Kaikki luokat kilpaillaan hiekkapohjaisella kentällä (42* 104 m) eli ns. valjakkokentälllä. Verryttelyalueena 
toimii viereinen hiekkapohjainen harjoituskenttä (n. 40 * 60 m) eli ns. ratsastuskenttä . 
Suuren osallistujamäärän vuoksi koululuokat ratsastetaan perjantaina ja lauantaina kahdella kentällä. 
 
KILPAILUKANSLIA 
Kilpailukanslia sijaitsee kilpailukenttien vieressä Tyvi-kopin edessä olevassa omassa valkoisessa 
kontissa. Kanslia on avoinna  torstaina 19-20 sekä pe, la ja su alk. klo 8 ja suljetaan noin tunti kilpailun 
päättymisen jälkeen. 
 

LÄHTÖAJAT JA PÄIVITETYT toimihenkilölistat päivitetään Hessi-tallin kotisivuille www.hessitalli.fi 
 
PALKINTOJENJAOT heti kunkin luokan päättymisen jälkeen tulosten selvittyä. Sunnuntaina  myös 
Ratsupoliisit paikalla! 
 
 

 
Tervetuloa tekemään suurta suomenhevostapahtumaa !!  
 

Kilpailunjohatja Mari Tamminiemi  040-5730 239 
Kilpalukanslia Soila Lehmusvaara  050-3282 277 
Koulutuomarit, pj Sari Leppänen  040-5060 650 
Estetuomari  pj Ari Eriksson  0400-886 477 
Steward  Antero Salja  040-5492 647 
Kengitys  Teijo Kivistö   040-7555 114 
Majoitus/talli Hanne-Leena Tuominen  050-3090 676 
Liikenteenohjaus Pauli Hällfors  040-7331 608 
Hessi-tallin päivystäjä    050-4658 037 


