Ryttermelding 9. og 10. september 2017
D-stevne med innlagt KM i sprang

Starliste:
Startlister lastes opp til HP-nett fortløpende. Vi ber om at du sjekker at du er
kommet med i de påmeldte klasser.
Teknisk personell:
Overdommer:
Dommere:
Feil og stil dommer:
Chief Steward:
Stevneleder:

Gina Willassen
Elise Bråten Stien, Stig Våtvik.
Halfdan Wang, Karoline Lomahaug og Johanne Tro
Hilde Bang Hansen
Synnøve S. Langjord

KM-premiering: felles premiering for ponniene (kat. III/II og
kat I) og felles premiering for hestene (junior og senior).
Negativ starterklæring: Innen 06.09.2017 kl 23:59 på mail til
rideklubb@slettenkork.no. De som ikke har meldt avbud må betale startavgift + evt.
et gebyr på kr 200,00 iht KR1 § 144.2c.

Overnatting: Scandic Meyergåden til redusert pris på våre stevner. Prisen
blir fra 845,- per natt inkludert frokost og parkering. Oppgi kodeordet
«SLETTENKORK» når du bestiller på meyergarden@meyergarden.no eller per
telefon 751 34 000.
Åpningstid sekretariat :
Lørdag:
kl 08.30 – til stevneslutt
Søndag :
kl 08.30 – til stevneslutt
Startavgift betales i sekretariatet før start. Vi tar kort.
Stevnestart:
Kl. 09:00 begge dager
Oppvarming:
Oppvarming vil foregå på fremridningsbane ute på grus.
Rytterrepresentant:
Blir oppnevnt ved stevnestart.

Ved ankomst:
Ved innkjøring til Sletten, må alle som transporterer hester vise vaksinasjonskort
på de hestene som er med på transporten.
Ved ankomst Sletten må alle ryttere melde seg i sekretariatet for å bekrefte ankomst
og vise hestepass og ponnimålekort. I tillegg dokumentasjon som den enkelte evt.
har fått beskjed fra sekretariatet å vise før stevnestart.
Ved avreise skal boks sjekkes og kontrolleres av steward. Bokser som er forlatt
uten at de er i orden, vil bli fakturert rytter med kr 500,00. Hvis ikke regning blir
betalt av rytter etter betalingsanmodning, sendes regning til vedkommendes klubb.
Hester på stevneområdet:
Hingster skal leies i hodelag. Ridning uten sal er heller ikke tillatt på
stevneområdet. Av- og påsaling skal ikke skje i vaskespilt.
Publikum og hester er adskilt med sperrebånd/gjerder. Vi ber om at dette
respekteres.
Hovslager og veterinær: Hovslager; ingen avtale. Når det gjelder veterinær er dette
vakthavende. Se oppslag om telefonnummer i sekreteriatet.
Servering: Under stevnet vil det være servering fra kiosk.
Åpningstider: kl 09:00 til stevnets slutt.
Toalett finnes i ridehallen, utenfor ridehallen og ved fremridningsbane.
Vegbeskrivelse:
Sletten Fritidsgård ligger på Alteren, ca 20 km vest for Mo i Rana. Avkjøring fra
Rv12 til stevneområde vil være skiltet.
Kommer du fra sør, følger du skilting til Narvik forbi Mo i Rana. Når du nærmer deg
Selfors skal du følge skilting til Nesna (Rv12).
Du som kommer fra nord, følg skilting til Nesna (Rv12) før du kommer til Mo i
Rana.
Parkering:
Følg skilting/anvisning. Personbiler parkerer ved fremridningsbanen. Bil m/henger
på dagbesøk skal parkere nede ved neset(elva), der skal også lasting av hester
foregå. Bil m/henger som skal stå over natta, parkerer ved hovedveien, ved saga.
Røyking forbudt på hele stevneområdet. Røykere henvises til området før brua inn
mot stevneområdet.
Spørsmål rettes til: Sekretariatet tlf. 99036052

Velkommen til en trivelig helg
sammen med oss i
Sletten Kjøre- og Rideklubb på Sletten Fritidsgård!!

